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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨
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éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

èé÷
˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ ,ÌÈ˜Á

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ· ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘

ààúøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬
:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨
éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈

ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨
éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬
:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ

áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
פמשך בעמוד הפ

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

 הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' 

מוהר"ר בנימין שליט"א למשפחת אבו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי על ידי בא-כוחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצב"א איש רב פעלים 

וכו' מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר מעבודתם המסורה לחינוך בני ישראל בכלל, ובהחזקת הת"ת דק"ק 

מידלת בפרט.

על פי בקשת הנ"ל הזכרתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לברכה והצלחה בכל המצטרך 

להם ולב"ב שיחיו. ובודאי צדיק עליון ימליץ עליהם במרום להתברך הוא וב"ב יחיו בכל טוב גשמי 

ורוחני ולא ידעו מכל צער ונזק ועג"נ ח"ו ואך טוב וחסד ימצאוהו תמיד כל הימים.

ביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכמה מקומות במאמריו מרז"ל שכר מצוה מצוה, אשר שכר 

היותר גדול בעד קיום מצוה הוא זה גופא שנתנה היכולת לאיש הישראלי לקיים מצוותיו של מלך מלכי 

המלכים הקב"ה. אבל פשיטא וברור הדבר אשר בתור טפל לשכר זה גדול הוא שכר המצוות בגשמיות 

וברוחניות. ואם כן הוא בכל המצוות בכלל, על אחת כמה וכמה במצוות שהם טוב לשמים וטוב לבריות 

ובפרט במצוות ת"ת שהיא כנגד כולם. על אחת כמה וכמה בת"ת הקשורה במצות חינוך בני ישראל 

אשר יש בה כל המעלות: תלמוד תורה, הבאת בני ישראל לחיי העולם הבא )על ידי לימוד תורת השם( 

ולחיי העולם הזה )על ידי לימוד המעשה הטוב והישר: מידות טובות, גמילות חסדים, צדקה וכו' וכו'(, 

אשר מפירותיהם האדם אוכל בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.

וגודל הפירות מובן מסיפור רז"ל אשר שכר ג' פסיעות שפסע נ"נ הרשע לכבוד המקום נפסקה 

מלכות לו וליוצאי חלציו ג' דורות. על אחת כמה וכמה בבני ישראל המשתדלים בנפשם גופם וממונם 

לכבוד המקום בחינוך בני ישראל, אשר יתן להם השי"ת רוב טוב, גשמי ורוחני, להם ולב"ב שיחיו.

ומובטחני אשר עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' בהחזקת הת"ת בעירו והגדלתו ויוכל להודיע 

בשורות טובות מפעולותיו הטובות בזה, ומפירות פעולותיו אלו, וגם בשורות טובות בעניניו הפרטים.

המברכו אותו ואת כל בני ביתו שיחיו בגו"ר,

מנחם שניאורסאהן
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  תורה- להבין ענין שמחתה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..................................   ל"ה'תש ,תורה -שמחתיום 

 כב  ...............  ה'תשנ"ב ערב חג הסוכות מברקים  )ד

 דכ  .............  ה'תש"ל  ,ש"ק שמע"צ ושמח"תר"ד   )ה

 וכ  .................  ה'תש"ל ,רהתו-שיחת ליל שמחת  )ו

 ג ל  .................  ה'תש"ל ,רהתו-שמחת יוםשיחת   )ז

 נה  ..........................  תש"ל יום ג', כ"ה תשרי, ה'  )ח

 סא   ...  ד יך כר מח"תש -כהברת הוזאשיחות -לקוטי  )ט

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )י

 וס  ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלהמק

 ט ס  ............  וזאת הברכה –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 ע  ...........  תורה-לשבוע שמחתיומי חומש  ישיעור  )יב

 ח פ  ..............  תורה-לשבוע שמחתשיעורי תהלים   ) יג

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יד

 טפ  ...................................  תורה -לשבוע שמחת 

 ח צ  ...........  תורה- לשבוע שמחתם" יו ם"היו לוח   )טו

 ק  ..........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )טז

 ם רמב" ירו עיש

 קג  .......... תורה -לשבוע שמחת ,ם ליוםג' פרקי –  )יז

 ח סק   .........  תורה- לשבוע שמחת ,ליום 'פרק א –  ) יח

 צק  ...........  תורה- לשבוע שמחת ,ותצוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 וצק  .....................................ח פרק  דניאל ,ו מפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )כא

 חקצ  ................................................  ביאור קהתי 

 רה  .............................................  ילה מגמסכת  עקביעין   )כב

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  ) כג

 ור  .................................................סב ף עד ד נו ףמד

  

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 ח לר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כה

  ח לר  ..............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    ]צרת תהיה לכם [אי עביום השמינ התורלקוטי   )כו

 מא ר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כז

 מזר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כח

 ט מר  .......................................  ר ה"צמח צדק""אדמו

   רת שמואל תרל"בתו  )כט

 נר  ................................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   ) ל

 נאר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )לא

 נג ר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )לב

 טרנ  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 סבר..........................................  ה לפרק  כרונותספר הז  ) לג

  ות קודש  אגר  )לד

 סהר  .....................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 חסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנקריאה   ) לה

 ט סר  ....................  תורה -שמחת לשבוע לוח זמנים   ) לו

שחל בשבת לשמיני עצרת הדלקת נרות סדר מצות   ) לז

 עאר  ....................................  ולשמחת תורהקודש 
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï מיחד יֹום ׁשהּוא ׂשמחתּֿתֹורה, ענין ¿»ƒְְְִִֶַַָָֻ

הּׁשנה  ּכל על נמׁש (ּומּמּנּו ),1ּבּׁשנה ְִִֶַַַָָָָָָ

ׁשּמּזה  ּתֹורה, ׂשמחת - ּכׁשמֹו - הּוא ענינֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשעּקר

והינּו, ּבּתֹורה. הּׂשמחה ענין הּוא ׁשעּקרֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּובן

ׁשּנקראים  הּמֹועדים ׁשּבכל הּׂשמחה על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנֹוסף

לׂשמחה" הּׂשמחה 2"מֹועדים על ונֹוסף , ְְְְֲִִִַַָָָ

ׂשמחתנּו" "זמן ׁשּנקרא הּסּכֹות ּבחג ,2הּמיחדת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻ

ׂשמחתנּו ּבזמן הּמיחד הענין על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻונֹוסף

(ׁשּמּזה  וׂשמחתּֿתֹורה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָׁשּבׁשמיניֿעצרת

חג  ימי מּכל אּלּו ימים ּומבּדילים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמחּלקים

היא  ׂשמחתנּו" ּב"זמן ׁשהּׂשמחה מּובן ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּסּכֹות,

ׂשמחתנּו" ּב"זמן הּׂשמחה על נֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׂשמחה

ׂשמחה  יׁשנּה לזה נֹוסף הּנה הּסּכֹות), ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּבחג

עם  מׁשּתפת ׁשאינּה ׂשמחתּֿתֹורה, ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻֻמיחדת

הּׂשמחה  ּכמֹו (ולא הּסּכֹות ׁשּבחג ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻהּׂשמחה

ּבכללּות  נֹוספת ׂשמחה רק ׁשהיא ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָּבׁשמיניֿעצרת,

ׁשּלכן  הּסּכֹות), ׁשּבחג ׂשמחתנּו" "זמן ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהענין

ּבּזהר  וכדאיתא ּתֹורה". "ׂשמחת ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹנקראת

ּפנחס  עּמּה3ּפרׁשת יׂשראל למעּבד "ונֹוהגין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּמּזה  כּו', ּתֹורה" ׂשמחת ואתקריאת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָחדוה,

אינּה זֹו ׁשּׂשמחה מּוכח כּו', "ונֹוהגין" ְְֲִִֵֶֶָָָָׁשּכתּוב

הּסּכֹות, ׁשּבחג לּׂשמחה וקׁשר המׁש ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻּבאפן

צּוּוי  יׁש הּסּכֹות ׁשּבחג  לּׂשמחה ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשהרי

"ּבחּג "וׂשמחּת ּבּתֹורה, ׁשּׂשמחה 4מפרׁש ועד , ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

הּסּכֹות  ׁשחג ּדכיון האדם, טבע מּצד ּגם היא ְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻזֹו

מּגר  ּבאסּפ" האסיף, ּבזמן ּומּיקב"הּוא הרי 5נ ּבגלּוי, היא ה' ּברּכת ׁשאז , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּב'ּילקּוט' וכדאיתא ּביֹותר. ּגדֹולה ׂשמחה לידי מביא ׁשּבחג 6זה הּטעם ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ספר 1) א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת רפו. ע' תקס"ט תשמח. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה
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ס"ו. סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה יג.5)יד. שם, ראה תרנד.6)פ' רמז אמור שמעוני ילקוט
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ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï חג של הפנימי ÌBÈהתוכן ‡e‰L ,‰¯BzŒ˙ÁÓN ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«»∆
‰Ma „ÁÈÓ רגיל חול יום תורה (epnÓeולא שמחת CLÓמיום ¿À»«»»ƒ∆ƒ¿»

זה  מיוחד יום של והעניין ‰M‰התוכן Ïk ÏÚ1BÈÚ ¯wÚL התוכן ), «»«»»∆ƒ«ƒ¿»
יום  של והמרכזי תורה העיקרי Bz¯‰,שמחת ˙ÁÓN - BÓLk - ‡e‰ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈÚ ‡e‰ B¯wÚL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆ƒ»ƒ¿«
‰ÁÓO‰ שמחים ישראל שבני «ƒ¿»

ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â .‰¯Bza«»¿«¿∆»«
ÌÈ„ÚBn‰ ÏÎaL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆¿»«¬ƒ

ÌÈ‡¯˜pL בנוסח החגים, כל ∆ƒ¿»ƒ
הקידוש  ובנוסח ÌÈ„ÚBÓ"¬ƒהתפילה

"‰ÁÓNÏ2ÏÚ ÛÒBÂ , ¿ƒ¿»¿»«
‚Áa ˙„ÁÈn‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«¿À∆∆¿«
ÔÓÊ" ‡¯˜pL ˙Bkq‰«À∆ƒ¿»¿«

"e˙ÁÓN2 הסוכות בחג ויש ƒ¿»≈
שבחגים  השמחה על שמחה תוספת

‰ÔÈÚהאחרים, ÏÚ ÛÒBÂ¿»«»ƒ¿»
e˙ÁÓN ÔÓÊa „ÁÈn‰,עצמו «¿À»ƒ¿«ƒ¿»≈

חג  ימי שאר על וביתרון בתוספת

∆∆¬ÚŒÈÈÓLaL∆ƒ¿ƒƒˆ¯˙הסוכות,
‰¯BzŒ˙ÁÓNÂ שם לארץ, שבחוץ ¿ƒ¿«»

הם  גלויות', של שני טוב 'יום נוהג

הוא  עצרת שמיני נפרדים, ימים בשני

כ"ב  הסוכות, חג של השמיני ביום

כ"ג  למחרת, הוא תורה ושמחת תשרי,

ÌÈ˜lÁnLתשרי  ‰fnL)∆ƒ∆∆¿«¿ƒ
el‡ ÌÈÓÈ ÌÈÏÈc·Óe שמיני של «¿ƒƒ»ƒ≈

תורה  ושמחת Á‚עצרת ÈÓÈ ÏkÓƒ»¿≈«
ÓO‰L Ô·eÓ ,˙Bkq‰‰Á «À»∆«ƒ¿»

"e˙ÁÓN ÔÓÊ"a שמיני של זה, ƒ¿«ƒ¿»≈
תורה  ושמחת ÁÓN‰עצרת ‡È‰ƒƒ¿»

˙ÙÒB,יתירה ושמחה גדולה שמחה ∆∆
"e˙ÁÓN ÔÓÊ"a ‰ÁÓO‰ ÏÚ««ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈
ÛÒB ‰p‰ ,(˙Bkq‰ ‚ÁaL∆¿««Àƒ≈»
˙„ÁÈÓ ‰ÁÓN dLÈ ‰ÊÏ»∆∆¿»ƒ¿»¿À∆∆

ויתירה  Œ˙ÁÓNנוספת ÌBÈa¿ƒ¿«
ÌÚ ˙ÙzLÓ dÈ‡L ,‰¯Bz»∆≈»¿À∆∆ƒ

˙Bkq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓO‰ אלא «ƒ¿»∆¿««À
ממנה  ונעלית ממנה …¿(ÏÂ‡נבדלת

,˙¯ˆÚŒÈÈÓLa ‰ÁÓO‰ BÓk¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬∆∆
‡È‰L לגמרי אחר מסוג שמחה לא ∆ƒ

אלא  הסוכות חג ̄»˜משמחת
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎa ˙ÙÒB ‰ÁÓNƒ¿»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»

הכללי  התוכן ÔÎlLבתוך ,(˙Bkq‰ ‚ÁaL "e˙ÁÓN ÔÓÊ" ÏL∆¿«ƒ¿»≈∆¿««À∆»≈
בפני  מיוחד דבר אלא הסוכות חג משמחת חלק שאיננו המיוחד עניינה מפני

זו ˜¯‡˙עצמו  מיוחדת Bz¯‰",שמחה ˙ÁÓN" ÌLa בשם היינו ƒ¿≈¿≈ƒ¿«»
הסוכות. חג שמחת של מהשם ושונה fa‰¯וכמובא È‡„ÎÂ˙‡מיוחד ¿ƒ¿ƒ»«…«

ÒÁt ˙L¯t3ÔÈ‚‰BÂ" »»«ƒ¿»¿¬ƒ
„aÚÓÏ לעשותdnÚ Ï‡¯NÈ עם ¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ»

È¯˜˙‡Â‡˙התורה  ,‰Â„Á∆¿»¿ƒ¿¿ƒ«
עם  שעושים זו ושמחה חדווה ונקראת,

eÎ',התורה  "‰¯Bz ˙ÁÓNƒ¿«»
·e˙kL ‰fnL כאן בזוהר ∆ƒ∆∆»
,'eÎ "ÔÈ‚‰BÂ" שמדובר היינו ¿¬ƒ

ומחודש  מיוחד «ÁÎeÓבמנהג
BÊ ‰ÁÓOL תורה שמחת של ∆ƒ¿»

¯L˜Â CLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a dÈ‡≈»¿…∆∆∆¿≈¿∆∆
È¯‰L ,˙Bkq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓOÏ«ƒ¿»∆¿««À∆¬≈
˙Bkq‰ ‚ÁaL ‰ÁÓOÏ Ú‚Ba¿≈««ƒ¿»∆¿««À
ביטוי  שהוא 'ונוהגין', לומר מקום אין

חג  שמחת על כי מנהג, לגבי הולם

Bza¯‰,הסוכות  L¯ÙÓ Èeeˆ LÈ≈ƒ¿…»«»
"EbÁa zÁÓNÂ"4„ÚÂ כך , כדי ¿»«¿»¿«∆¿«

מקובל  דבר היא הסוכות חג שמחת

מחודש  מנהג BÊולא ‰ÁÓOL של ∆ƒ¿»
הסוכות  Ú·Ëחג „vÓ Ìb ‡È‰ƒ«ƒ«∆«

˙Bkq‰ ‚ÁL ÔÂÈÎc ,Ì„‡‰»»»¿≈»∆««À
,ÛÈÒ‡‰ ÔÓÊa ‡e‰ בעת ƒ¿«»»ƒ

לבית  השדה מן התבואה את שאוספים

"E·˜iÓe E¯bÓ EtÒ‡a"5, ¿»¿¿ƒ»¿¿ƒƒ¿∆
התבואה  את אוסף שאתה בשעה

היקב מן היין ואת בעונת Ê‡Lמהגורן ∆»
‰'האסיף  ˙k¯a ובפירות בתבואה ƒ¿«

השנה  במשך ÈeÏ‚a,שצמחו ‡È‰ƒ¿»
‰ÁÓN È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ≈ƒ¿»

,¯˙BÈa ‰ÏB„b,היא זו ושמחה ¿»¿≈
מוכח  מזה וגם הסוכות, בחג כאמור,

עליה  שמחתֿתורה של שהשמחה

עניין  היא מנהג, שהיא בזוהר נאמר

מתוכן  שונה שלו שהתוכן אחר,

הסוכות. חג של «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡השמחה
'ילקוט Ëe˜Ïi'a6'וכמובא  מדרש ««¿
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  תורה- להבין ענין שמחתה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..................................   ל"ה'תש ,תורה -שמחתיום 

 כב  ...............  ה'תשנ"ב ערב חג הסוכות מברקים  )ד

 דכ  .............  ה'תש"ל  ,ש"ק שמע"צ ושמח"תר"ד   )ה

 וכ  .................  ה'תש"ל ,רהתו-שיחת ליל שמחת  )ו

 ג ל  .................  ה'תש"ל ,רהתו-שמחת יוםשיחת   )ז

 נה  ..........................  תש"ל יום ג', כ"ה תשרי, ה'  )ח

 סא   ...  ד יך כר מח"תש -כהברת הוזאשיחות -לקוטי  )ט

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )י

 וס  ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלהמק

 ט ס  ............  וזאת הברכה –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 ע  ...........  תורה-לשבוע שמחתיומי חומש  ישיעור  )יב

 ח פ  ..............  תורה-לשבוע שמחתשיעורי תהלים   ) יג

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יד

 טפ  ...................................  תורה -לשבוע שמחת 

 ח צ  ...........  תורה- לשבוע שמחתם" יו ם"היו לוח   )טו

 ק  ..........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )טז

 ם רמב" ירו עיש

 קג  .......... תורה -לשבוע שמחת ,ם ליוםג' פרקי –  )יז

 ח סק   .........  תורה- לשבוע שמחת ,ליום 'פרק א –  ) יח

 צק  ...........  תורה- לשבוע שמחת ,ותצוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 וצק  .....................................ח פרק  דניאל ,ו מפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )כא

 חקצ  ................................................  ביאור קהתי 

 רה  .............................................  ילה מגמסכת  עקביעין   )כב

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  ) כג

 ור  .................................................סב ף עד ד נו ףמד

  

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 ח לר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כה

  ח לר  ..............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    ]צרת תהיה לכם [אי עביום השמינ התורלקוטי   )כו

 מא ר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כז

 מזר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כח

 ט מר  .......................................  ר ה"צמח צדק""אדמו

   רת שמואל תרל"בתו  )כט

 נר  ................................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   ) ל

 נאר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )לא

 נג ר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )לב

 טרנ  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 סבר..........................................  ה לפרק  כרונותספר הז  ) לג

  ות קודש  אגר  )לד

 סהר  .....................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 חסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנקריאה   ) לה

 ט סר  ....................  תורה -שמחת לשבוע לוח זמנים   ) לו

שחל בשבת לשמיני עצרת הדלקת נרות סדר מצות   ) לז

 עאר  ....................................  ולשמחת תורהקודש 



l"yz'dו ,dxezÎzgny mei

(ּובׁשלׁש ׂשמחֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ְְֵַַָָָָֹֹֻהּסּכֹות

חזקה  הוי אּתה 7ּפעמים ׁשאין הּפסח ּכחג לא ,( ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לא  וגם אחת, ׂשמחה אפילּו ּבֹו ׁשּכתּוב ְְֲִִֵֶַַַָָֹמֹוצא

[ויׁש אחת ׂשמחה אּלא ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכעצרת

ׁשחג  לפי לעצרת, ּפסח ּבין החּלּוק טעם ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַלֹומר

לּׂשעֹורים  רק ׁשּי ּבהמה 8הּפסח מאכל ׁשהם ,8, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מהֿׁשאיןּֿכן  ,ּכלּֿכ ּגדֹולה הּׂשמחה אין ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָולכן

החּטים  ענין ּגם ּכׁשּיׁשנֹו אדם,9ּבעצרת, מאכל , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

מּמּסכת  וכדמּוכח יֹותר, ּגדֹולה היא הּׂשמחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאז

מענין 10ּפסחים  יֹותר הרּבה נעלה החּטים ׁשענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

"זמן  הּוא הּסּכֹות ׁשחג לפי ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶַַַַֻהּׂשעֹורים],

לפיכ ּבפנים, האילן ּופרֹות ׁשהּתבּואה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָהאסיף",

ׁשּמה  מּובן, ּומּזה ׂשמחֹות". "ׁשלׁש ְְִֶֶַָָָֹּכתּובֹות

כּו', חדוה" כּו' למעּבד "ונֹוהגין ּבּזהר ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹׁשּכתּוב

ל"חג  ׁשּיכת ׁשאינּה מיחדת ׂשמחה זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהרי

ׁשם  לּה ׁשּיׁש ּבּזהר ׁשּממׁשי ּוכפי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאסיף",

ּתֹורה". ׂשמחת "ואתקריאת ְְְְְִִִַַָָֻמיחד:

למעּבד p‰Â‰ב) "ונֹוהגין ּבּזהר ׁשּכתּוב מּמה ¿ƒ≈ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

ואתקריאת  חדוה, עּמּה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל

מּצד  אינּה זֹו ׁשּׂשמחה מּובן, ּתֹורה", ְְִִִֵֶַַָָָָׂשמחת

מּצד  הּבאה הּׂשמחה ּכי ּבּתֹורה, ְְִִִִַַַַַָָָָָהּקריאה

ּכמֹו טבעי , ּדבר היא ּבּתֹורה ולּמּוד ְְְְִִִִִַַָָָָהּקריאה

לב",11ׁשּכתּוב  מׂשּמחי יׁשרים הוי' "ּפּקּודי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבדר ּכׁשהֹול) יׂשראל איׁש ּכל ׁשּבטבע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהינּו,

מביא  ּבּתֹורה והּקריאה ׁשהּלּמּוד כּו') ְְִִִֵֶַַַַָָָָהּיׁשר

זה  על לֹומר ׁשּי לא ואםּֿכן ׂשמחה, לידי ְְִִִֵֵֶַַַָָֹאֹותֹו

צ  ּכן ועל כּו', ׁשהּׂשמחה "נֹוהגין" לֹומר, רי ְְֲִִִֵֶַַַָָ

כּו') "ונֹוהגין" נאמר (ׁשעליה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָׁשּבׂשמחתּֿתֹורה

ׂשמחתֿ ּביֹום ׁשּיׁשנֹו הּמיחד הענין מּצד ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻהיא

ׁשהּוא  ּבּתֹורה), מהּקריאה ּגם (ׁשּלמעלה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּתֹורה
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ע"ב.7) ריש קו, ובכ"מ.8)ב"מ ואילך. א לו, אמור בלקו"ת נתבאר סע"א. יד, סוטה משנה א.9)ראה קמז, ב"ב ראה

סע"ב.10) תקנד.11)ג, ר"ס או"ח שו"ע וראה ט. יט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסוכות e‰fLשמעוני' שבחג זו האסיף עובדה עונת שזו משום שמחה יש ∆∆

˙BÁÓN LÏL ‡ˆBÓ ‰z‡ ˙Bkq‰ ‚ÁaL ÌÚh‰ שהמושג מצינו «««∆¿««À«»≈»…¿»
לחג  בקשר בתורה נזכר פעמים שמחה שלוש ÌÈÓÚtהסוכות LÏL·e)¿»…¿»ƒ

‰˜ÊÁ ÈÂ‰7 מקבל פעמים שלוש עצמו על החוזר שדבר בהלכה הוא וכלל ¬≈¬»»
וקביעות  'חזקה' של מיוחד ),תוקף

‰z‡ ÔÈ‡L ÁÒt‰ ‚Ák ‡Ï…¿««∆«∆≈«»
Ba ·e˙kL ‡ˆBÓ בתורהeÏÈÙ‡ ≈∆»¬ƒ

,˙Á‡ ‰ÁÓN לא הפסח חג לגבי ƒ¿»««
'שמחה' בתורה אחת נאמר פעם אפילו

˙¯ˆÚk ‡Ï Ì‚Â השבועות חג ¿«…«¬∆∆
שהוא  שם (על 'עצרת' בתורה הנקרא

מעשיית  ונמנעים עוצרים שבו חג יום

‡l‡מלאכה) Ba ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»∆»
˙Á‡ ‰ÁÓN בתורה נאמרה שבו ƒ¿»««

אחת  פעם רק ÓBÏ¯שמחה LÈÂ]¿≈«
˜elÁ‰ ÌÚË ההבדלÁÒt ÔÈa «««ƒ≈∆«

,˙¯ˆÚÏ שמחה נאמרה לא שבפסח «¬∆∆
נאמרה  כן ובשבועות אחת, פעם אפילו

CiLשמחה  ÁÒt‰ ‚ÁL ÈÙÏ¿ƒ∆««∆««»
ÌÈ¯BÚOÏ של ,8¯˜ השני ביום כי ««¿ƒ

קרבן  את הביאו ניסן, ט"ז הפסח, חג

משעורים  שהוא ≈∆Ì‰Lהעומר
‰Ó‰a ÏÎ‡Ó8ÔÈ‡ ÔÎÏÂ , «¬«¿≈»¿»≈≈

‰ÁÓO‰ האדם ŒÏkשל ‰ÏB„b «ƒ¿»¿»»
,˙¯ˆÚa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,Ck חג ««∆≈≈«¬∆∆

ÔÈÚהשבועות  Ìb BLiLk¿∆∆¿«ƒ¿«
ÌÈhÁ‰9, הביאו השבועות בחג כי «ƒƒ

מקמח  העשוי הלחם שתי קרבן את

‡Êחיטים  ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó«¬«»»»
ממאכל  יותר, נעלה קרבן כשמביאים

דווקא, ÏB„b‰אדם ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿»
˙ÎqnÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,¯˙BÈ≈¿ƒ¿»ƒ«∆∆

ÌÈÁÒt10ÌÈhÁ‰ ÔÈÚL ¿»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ«¬∆«¿≈≈≈ƒ¿«

,ÌÈ¯BÚO‰ על מדובר שם בגמרא «¿ƒ
נקייה, בלשון דיבור של החשיבות

"יוחנן  מספרת: נפק והגמרא חקוקאה

את  לראות לכפרים (יצא לקרייתא

(כשחזר) אתא כי התבואה) איכות

אמר  יפות? נעשו חיטין ליה: אמרו

לא  (כדי יפות נעשו שעורים להם:

צ  ליה: אמרו החיטים) בגנות דבר מפיו ולחמורים,להוציא לסוסים ובשר א

מעלת  שגדולה מובן ומזה ולרכש'...", לסוסים והתבן והשעורים דכתיב

בהמה], מאכל שהם השעורים על אדם מאכל שהם הסיבה e‰fLהחיטים ∆∆
היא שמחה פעמים שלוש בתורה נאמר הסוכות שבחג ÁL‚לכך ÈÙÏ¿ƒ∆«

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ‰‡e·z‰L ,"ÛÈÒ‡‰ ÔÓÊ" ‡e‰ ˙Bkq‰ הם «À¿«»»ƒ∆«¿»≈»ƒ»
ÌÈÙa,בשדה אינם BÁÓN˙".וכבר LÏL" ˙B·e˙k CÎÈÙÏ ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»…¿»

·e˙kL ‰nL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«∆»
¯‰faתורה שמחת "ÔÈ‚‰BÂלגבי «…«¿¬ƒ

È¯‰ ,'eÎ "‰Â„Á 'eÎ „aÚÓÏ¿∆¿«∆¿»¬≈
˙„ÁÈÓ ‰ÁÓN BÊ מיוחד ועניין ƒ¿»¿À∆∆

עצמו  Á"Ï‚בפני ˙ÎiL dÈ‡L∆≈»«∆∆¿«
CÈLÓnL ÈÙÎe ,"ÛÈÒ‡‰»»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ

dÏ LiL ¯‰fa של לשמחה «…«∆≈»
ועניין  תוכן לה שיש תורה שמחת

"È¯˜˙‡Â‡˙מיוחד  :„ÁÈÓ ÌL≈¿À»¿ƒ¿¿ƒ«
."‰¯Bz ˙ÁÓNƒ¿«»

¯‰fa ·e˙kL ‰nÓ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ«∆»«…«
Ï‡¯NÈ „aÚÓÏ ÔÈ‚‰BÂ"¿¬ƒ¿∆¿«ƒ¿»≈
˙‡È¯˜˙‡Â ,‰Â„Á dnÚƒ»∆¿»¿ƒ¿¿ƒ«
,Ô·eÓ ,"‰¯Bz ˙ÁÓNƒ¿«»»

BÊ ‰ÁÓOL המיוחדת השמחה ∆ƒ¿»
תורה  שנובעת ‡dÈבשמחת שמחה ≈»

‰¯Bza ‰‡È¯w‰ „vÓ,זה שביום ƒ««¿ƒ»«»
„vÓ ‰‡a‰ ‰ÁÓO‰ Èkƒ«ƒ¿»«»»ƒ«
‡È‰ ‰¯Bza „enÏÂ ‰‡È¯w‰«¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

ÈÚ·Ë ¯·c,ומתבקשBÓk »»ƒ¿ƒ¿
·e˙kL11בתהילים'ÈÂ‰ È„ewt" ∆»ƒ≈¬»»

התורה דברי והם ÌÈ¯LÈשהם ¿»ƒ
"·Ï ÈÁnNÓ,בתורה העוסקים של ¿«¿≈≈

LÈ‡ Ïk Ú·ËaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿∆«»ƒ
C¯„a CÏB‰Lk) Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆≈¿∆∆

'eÎ ¯Li‰ הכתוב בלשון שנרמז כפי «»»
ב  הולך וכשיהודי הישר,'ישרים', דרך

ליהודי  כראוי הוא טבעו )אזי
‰¯Bza ‰‡È¯w‰Â „enl‰L∆«ƒ¿«¿ƒ»«»
,‰ÁÓN È„ÈÏ B˙B‡ ‡È·Ó≈ƒƒ≈ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈…«»««∆

,'eÎ "ÔÈ‚‰B" שמשמעותו לשון ¬ƒ
דבר  ולא חדש, ומנהג מיוחד מנהג

מאליו ומובן ˆ¯CÈטבעי Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
Œ˙ÁÓNaL ‰ÁÓO‰L ,¯ÓBÏ«∆«ƒ¿»∆¿ƒ¿«
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰¯Bz»∆»∆»∆¡«

‡È‰ ('eÎ "ÔÈ‚‰BÂ" עם שמחה ¿¬ƒƒ
הנובעת מיוחד Œ˙ÁÓNתוכן ÌBÈa BLiL „ÁÈn‰ ÔÈÚ‰ „vÓƒ«»ƒ¿»«¿À»∆∆¿¿ƒ¿«

) ‰¯Bzדבר הוא תורה לשמחת המיוחד זה Ìbועניין ‰ÏÚÓlL »∆¿«¿»«
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ז dxezÎzgny oipr oiadl

ׁשהיא  ּכפי הּתֹורה עם והרּקּודים ה'הּקפֹות' ְְְִִִִִִֶַַַַָָָענין

כּו' ּבמּפה רּבֹותינּו12עטּופה מאמר וכּידּוע , ְְֲֲֵַַַַַַָָָ

ּבׂשמחתּֿתֹורה 13נׂשיאינּו הּׂשמחה עּקר ׁשּזֹוהי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

הּׂשמחה, מּצד הרּקּוד ּבא ׁשּבתחּלה לֹומר, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ[ויׁש

ּולאחרי  ּברּקּודים, מתּבּטאת ׁשהּׂשמחה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוהינּו,

זה  וי ּובן ּבּׂשמחה. מֹוסיף עצמֹו הרּקּוד הּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָכן,

הּמלכּות, לספירת ּדגמא (ׁשהּוא הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻמענין

לעבֹודה  ׁשּי ּברגלים הרּקּוד וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּכּידּוע,

הּדּבּור 14ּדקּבלתֿעל  ׁשּבתחּלה מלכּות), ּבחינת , ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

והינּו, הּלב, ורגׁש הּׂשכל להבנת ּכלי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָהּוא

ּבאֹותּיֹות  ּומתּגּלים מתּבּטאים והרגׁש ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשההבנה

מֹוסיף  ּגּופא הּדּבּור הּנה אחרּֿכ אבל ֲִִִִֵַַַַַָָהּדּבּור.

הרּקּוד  ּבענין יּובן ּוכמֹוֿכן ּוברגׁש. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּׂשכל

מּצד  הרּקּוד ּבא ׁשּבתחּלה ְְְִִִִִֶַַָָָָּבׂשמחתּֿתֹורה ,

מֹוסיף  עצמֹו הרּקּוד ואחרּֿכ ְְְִִִַַַַַָָהּׂשמחה,

לׂשמחתּֿתֹורה  ּבעּקר ׁשּי זה וענין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּבּׂשמחה].

הּקריאה  עם הּקׁשּורה הּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ(מהֿׁשאיןּֿכן

ּגם  וכּמּובן ּבׁשמיניֿעצרת), ּגם ׁשּיׁשנּה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה,

ּבסּדּורֹו הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב "מנהג 15מּמה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

ּכמֹו ּגםּֿכן ׁשמיניֿעצרת יֹום לעׂשֹות הּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָותיקין

עם  הּקפֹות ׁשבע כּו' ּולהּקיף ְְְִִִֶַַַַָָּבׂשמחתּֿתֹורה,

ׁשעּקר  והינּו, כּו', ּבפניהם" ּולרּקד כּו' ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּספרים

ׁשּבׁשמיניֿ אּלא ּבׂשמחתּֿתֹורה, הּוא זה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָענין

ּגם  וזהּו ּבׂשמחתּֿתֹורה. ּכמֹו ּגםּֿכן עֹוׂשין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָעצרת

ואתקריאת  כּו' "ונֹוהגין ּבּזהר: ׁשּמדּיק ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹמה

ׁשּכתּוב  מה לפרׁש ׁשּבא אף ּתֹורה", 16ׂשמחת ְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּכי  כּו', עצרת" "מאי ּגֹו', עצרת" הּׁשמיני ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַ"ּבּיֹום
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המאמרים 12) (ספר תש"ו תש"ה, שמח"ת ענין להבין ד"ה סו). ע' תרפ"ט המאמרים (ספר תרפ"ט השמע"צ ביום ד"ה ראה

רי). ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשל"ח ,(40 ע' תש"ו .69 ע' תש"ה 13)תש"ה .8 ע' תש"ג השיחות ספר ראה

רנב). ע' שם המאמרים ספר מנחם (תורת פ"ג תשל"ח לךֿלך ד"ה גם וראה .58 ע'14)ע' חי"ד שיחות לקוטי גם ראה

תורה".15)167. בשמחת הקפות לה.16)ב"סדר כט, פינחס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'˙BÙw‰'‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰¯Bza ‰‡È¯w‰Ó בשמחת שעושים ≈«¿ƒ»«»∆ƒ¿«««»

הבימה סביב È‰L‡תורה ÈÙk ‰¯Bz‰ ÌÚ ÌÈ„ew¯‰Â התורה ¿»ƒƒƒ«»¿ƒ∆ƒ
‰ÙeËÚ ומכוסה'eÎ ‰tÓa12eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ , ¬»¿«»¿«»««¬««≈
eÈ‡ÈN13È‰BfL'ה'הקפות הסגורים שמחת התורה ספרי עם והריקודים ¿ƒ≈∆ƒ
‰ÁÓO‰והמכוסים ¯wÚƒ««ƒ¿»

,¯ÓBÏ LÈÂ] ‰¯BzŒ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»¿≈«
‰lÁ˙aL של ראשון בשלב ∆ƒ¿ƒ»

תורה  בשמחת ‰¯ew„השמחה ‡a»»ƒ
התורה  ספרי ‰ÁÓO‰,עם „vÓƒ««ƒ¿»

‰ÁÓO‰L ,eÈ‰Â היום של ¿«¿∆«ƒ¿»
È¯Á‡Ïe ,ÌÈ„ew¯a ˙‡ha˙Óƒ¿«≈»ƒƒ¿«¬≈

,ÔÎ כביטוי בא שהריקוד לאחר ≈
תורה  בשמחת קיימת שהייתה לשמחה

BÓˆÚמלכתחילה  „ew¯‰ ‰p‰ƒ≈»ƒ«¿
‰ÁÓOa ÛÈÒBÓ שהשמחה וגורם ƒ«ƒ¿»

עוד  שמחה תהיה לכן, קודם שהייתה

גדולה. ÔÈÚÓיותר ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆≈ƒ¿«
‡Ó‚c ‡e‰L) ¯eac‰ ומשל «ƒ∆À¿»

ÔÎÂ ,Úe„ik ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿«»«¿≈
‰„B·ÚÏ CiL ÌÈÏ‚¯a „ew¯‰»ƒ»«¿«ƒ«»«¬»

ÏÚŒ˙Ïa˜c14, עבודת יש כלומר, ¿«»«…
עבודת  יש שבראש, השכל ידי על ה'

כוחות  שהם שבלב הרגש ידי על ה'

ויש  עשיר, תוכן ובעלי בנפש פנימיים

וקבלת  פשוטה אמונה מתוך ה' עבודת

זו  עבודה ואת שמים, מלכות עול

של  זה ולתחום הרגליים, מסמלים

עניין  שאינו הריקוד שייך קבלתֿעול

של  עניין אלא רגש או שכל של

הנפש  כוחות ועשרת קבלתֿעול,

שהשכל  כך הספירות לעשר מקבילים

למעלה, המוחין לעניין מקביל

הרגש  חכמהֿבינהֿדעת, הספירות

העליונות, המידות לעניין מקביל

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿ הספירות

לעניין  מקביל והדיבור הודֿיסוד,

שהוא למעלה »ÈÁa¿ƒ˙הדיבור
˙eÎÏÓ במדינה שולט שהמלך וכמו פה' 'מלכות אליהו' ב'פתח שנאמר כמו «¿

הדיבור  מצינו ),באמצעות הדיבור של lÁ˙aL‰ובעניין ראשון בשלב ∆ƒ¿ƒ»
חוץ כלפי האדם מנפש והרגש השכל ÈÏkהתגלות ‡e‰ ¯eac‰ אמצעי «ƒ¿ƒ

‰ÏÎOביטוי  ˙·‰Ï הבין שהשכל ‰l·לתכנים L‚¯Â שהלב הרגשות «¬»««≈∆¿∆∆«≈

ÌÈlb˙Óeמרגיש, ÌÈ‡ha˙Ó L‚¯‰Â ‰·‰‰L ,eÈ‰Â נפש מתוך ¿«¿∆«¬»»¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ
החוצה  ‡CkŒ¯Áהאדם Ï·‡ .¯eac‰ ˙Bi˙B‡a גילוי של הבא בשלב ¿ƒ«ƒ¬»«««

הדיבור  ידי על והרגש השכל Ùeb‡וביטוי ¯eac‰ ‰p‰ עצמוÛÈÒBÓ ƒ≈«ƒ»ƒ
L‚¯·e ÏÎOa קודם בתחילה, שהיו מכפי יותר אותם ומגדיל אותם ומפתח «≈∆»∆∆

וגילוי. ביטוי לידי ≈¿ÔÎŒBÓÎeשבאו
Œ˙ÁÓNa „ew¯‰ ÔÈÚa Ô·eÈ»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«

‰lÁ˙aL ,‰¯Bz ההתחלתי בשלב »∆ƒ¿ƒ»
הריקודים ‰¯ew„של ‡a ונובע »»ƒ

ÓO‰ „vÓ‰Á שקיימת ƒ««ƒ¿»
היום, של מהותו מעצם מלכתחילה,

BÓˆÚ „ew¯‰ CkŒ¯Á‡Â¿«««»ƒ«¿
‰ÁÓOa ÛÈÒBÓ את ומגביר ƒ«ƒ¿»

שהייתה  מכפי יותר שתהיה השמחה

].מתחילה 
‰Ê ÔÈÚÂ עם והריקודים השמחה של ¿ƒ¿»∆

ומכוסה  עטוף שהוא כפי התורה ספר

קוראים  ולא לומדים לא שעה ובאותה

BzŒ˙ÁÓNÏ¯‰בו  ¯wÚa CiL«»¿ƒ»¿ƒ¿«»
‰ÁÓO‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó)«∆≈≈«ƒ¿»

‰‡È¯w‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ והלימוד «¿»ƒ«¿ƒ»
ŒÈÈÓLa Ìb dLiL ,‰¯Bza«»∆∆¿»«ƒ¿ƒƒ

˙¯ˆÚ לשמחת מיוחדת ואיננה ¬∆∆
שעניין ),תורה  לכך הוכחה ומביא

במיוחד  שייך והריקודים ה'הקפות'

תורה, nÓ‰לשמחת Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL∆»««¿«»≈

B¯ecÒa15ÔÈ˜È˙Â ‚‰Ó" : ¿ƒƒ¿«»ƒƒ
˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÌBÈ ˙BNÚÏ ‡e‰«¬¿ƒƒ¬∆∆
,‰¯BzŒ˙ÁÓNa BÓk ÔkŒÌb«≈¿¿ƒ¿«»
ÌÚ ˙BÙw‰ Ú·L 'eÎ ÛÈw‰Ïe¿«ƒ∆««»ƒ
"Ì‰ÈÙa „w¯Ïe 'eÎ ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

'eÎ,עצרת בשמיני ¿»¿eÈ‰Â,גם
‰Ê ÔÈÚ ¯wÚL'ה'הקפות של ∆ƒ«ƒ¿»∆

BzŒ˙ÁÓNa¯‰,והריקודים  ‡e‰¿ƒ¿«»
ÔÈNBÚ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLaL ‡l‡∆»∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ
.‰¯BzŒ˙ÁÓNa BÓk ÔkŒÌb«≈¿¿ƒ¿«»

:¯‰fa ˜i„nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿«≈«…«
L¯ÙÏ ‡aL Û‡ ,"‰¯Bz ˙ÁÓN ˙‡È¯˜˙‡Â 'eÎ ÔÈ‚‰BÂ"¿¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»«∆»¿»≈

·e˙kL ‰Ó16,'Bb "˙¯ˆÚ ÈÈÓM‰ ÌBia" הזוהר "È‡Óובלשון «∆»««¿ƒƒ¬∆∆«
של) והתוכן העניין (מהו eÎ',מהי "˙¯ˆÚ שהזוהר כך על לתמוה ואין ¬∆∆

בשמחת  ההקפות מנהג אודות ומדבר שמיניֿעצרת של עניינו בפירוש עוסק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



l"yz'dח ,dxezÎzgny mei

ורּקּודים, 'הּקפֹות' ׁשל ּבאפן הּׂשמחה ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹעּקרּה

מנהגן  מּצד) אּלא ה"עצרת", ענין מּצד (לא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

ּבׂשמחתּֿתֹורה  יׂשראל .17ׁשל ְְְִִֵֶַָָ

ÔÈÚ‰Â ּבאפן ּבׂשמחתּֿתֹורה ׁשהּׂשמחה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׂשמחה  ׁשהיא ורּקּודים, 'הּקפֹות' ְְִִִִֶֶַָָׁשל

ּברגלים, ּגם וחֹודרת ׁשּנמׁשכת עד ּביֹותר, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגדֹולה

ׁשהּוא  ּבּתֹורה חדׁש ענין ׁשּנֹוסף זה מּצד ְִִֶֶֶַַָָָָָָָּבאה

ׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו עצמּה, מהּתֹורה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁש"נֹוהגין  ׁשאֹומר (לאחרי הּזהר מאמר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּבהמׁש

ׂשמחת  ואתקריאת חדוה, יׂשראל עּמּה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלמעּבד

ּדיליּה", ּבכתר לּספרּֿתֹורה "ּומעטרן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּתֹורה")

חדׁש ענין ּבּתֹורה ממׁשיכים ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהינּו,

ועד  עצמּה, מהּתֹורה ּבאיןֿער נעלה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

ּבער (ׁשאפילּו לגּבּה "ּכתר" ּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנקרא

ּבדגמת  "ּכתר"), ּבׁשם נקרא זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻהּתֹורה,

וזהּו מהראׁש. אפילּו למעלה ׁשהּוא הּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכתר

ּכּידּוע  ּתֹורה", "ׂשמחת הּפרּוׁש על 18ּגם ׁשּנֹוסף ְִֵֶַַַַַַָָָ

(ּוכמֹו ּבּתֹורה ׂשמחים ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶַַָָהּפרּוׁש

יצחק 19ׁשאֹומרים  ּבׂשמחתּֿתֹורה, ׂשמח אברהם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא  צמח , ׁשּגם ועד  וכ ּו', ּבׂשמחתּֿתֹורה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָׂשמח

הּפרּוׁש20מׁשיח  ּגם יׁשנֹו ּבׂשמחתּֿתֹורה), ׂשמח , ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּבׂשמחתֿ לפי והינּו, ׂשמחה, עצמּה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורה

ּבכתר  לספרּֿתֹורה (יׂשראל) "מעטרן ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּתֹורה

ּביֹותר, נעלית ּבחינה ּבּה ׁשּממׁשיכים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדיליּה",

ּגם  וזהּו ה'ּמּקיף '. ּבחינת ׁשהּוא הּכתר, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַּבחינת

למעלה  היא ּבׂשמחתּֿתֹורה ׁשהּׂשמחה ְְְְְִִִֶַַַַָָָמה

הּקריאה  ּכי ּבּתֹורה, הּקריאה ׁשּמּצד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמהּׂשמחה

(ׁשּלכן  ּתלמּודּֿתֹורה ּבמצות נכללת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
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(17.12 להערה הא' בשוה"ג 226 ע' ח"ט שיחות לקוטי גם וש"נ.18)ראה .168 ע' חי"ד שיחות לקוטי פיוט 19)ראה

התורה. קריאת אחרי שמח"ת ביום שאומרים - בשמח"ת" ואשמח ה"ד.20)"אגיל פ"ב ברכות ירושלמי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰BÙw˙'אכן Èkתורה  ÏL ÔÙ‡a ‰ÁÓO‰ ÏL d¯wÚ ƒƒ»»∆«ƒ¿»¿…∆∆«»

ÌÈ„ew¯ÂÔ‚‰Ó („vÓ ‡l‡ ,"˙¯ˆÚ"‰ ÔÈÚ „vÓ ‡Ï) ‡e‰ , ¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿«»¬∆∆∆»ƒ«ƒ¿»»
‰¯BzŒ˙ÁÓNa Ï‡¯NÈ ÏL17'הקפות' לעשות נוהגים למעשה כי (אם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»

לשמחת  שייך העניין עיקר ועדיין לעיל, כמבואר עצרת, בשמיני גם וריקודים

תורה).

,‰Êa ÔÈÚ‰Â של המיוחד בתוכנו ¿»ƒ¿»»∆
הוא  תורה, «¿ÁÓO‰L∆«ƒ‰שמחת

ÏL ÔÙ‡a ‰¯BzŒ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»¿…∆∆
‡È‰L ,ÌÈ„ew¯Â '˙BÙw‰'«»¿ƒƒ∆ƒ

„Ú ,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰ÁÓN כדי ƒ¿»¿»¿≈«
השמחה  גדולה ∆∆¿ÎLÓpL∆ƒ˙כך

,ÌÈÏ‚¯a Ìb ˙¯„BÁÂ למרות ¿∆∆«»«¿«ƒ
לא  הסיבות שהרגליים את מבינות

השמחה, את מרגישות ולא לשמחה

רוקדות, הרגליים גם זאת בכל

הזו  הגדולה vÓ„והשמחה ‰‡a»»ƒ«
ÛÒBpL ‰Ê תורה שמחת ÔÈÚביום ∆∆»ƒ¿»

‡e‰L ‰¯Bza L„Á העניין »»«»∆
הנוסף  Bz‰Ó¯‰החדש ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»

·e˙kL ‰Ó e‰fL ,dÓˆÚ«¿»∆∆«∆»
È¯Á‡Ï) ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó CLÓ‰a¿∆¿≈«¬««…«¿«¬≈
„aÚÓÏ ÔÈ‚‰B"L ¯ÓB‡L∆≈∆¬ƒ¿∆¿«
,‰Â„Á Ï‡¯NÈ dnÚƒ»ƒ¿»≈∆¿»
,"‰¯Bz ˙ÁÓN ˙‡È¯˜˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»

המאמר  בתחילת לעיל )כמצוטט
¯˙Îa ‰¯BzŒ¯ÙqÏ Ô¯ËÚÓe"¿«¿»«≈∆»¿∆∆

,"dÈÏÈc התורה ספר את ומקשטים ƒ≈
שלו  Ï‡¯NiLבכתר ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÎÈLÓÓ ומוסיפים‰¯Bza «¿ƒƒ«»

‡e‰L L„Á ÔÈÚ הנוסף הדבר ƒ¿»»»∆
C¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚ שיעור לאין «¬∆¿≈¬…

„ÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Bz‰Ó כך כדי ≈«»«¿»¿«
נעלה  "k˙¯"הוא ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈∆∆
da‚Ï עצמה התורה לגבי ¿«»

C¯Úa eÏÈÙ‡L) אל ביחס ∆¬ƒ¿≈∆
ÌLa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ ,‰¯Bz‰«»¬≈∆ƒ¿»¿≈
CÏn‰ ¯˙k ˙Ó‚„a ,("¯˙k"∆∆¿À¿«∆∆«∆∆
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»¬ƒ

L‡¯‰Ó על המלמד דבר המלך, של ≈»…
ה'כתר' בענייננו, גם וכך עצמו, מהמלך נעלה ויותר גבוה יותר שהוא כך

עצמה. מהתורה נעלה יותר עניין הוא בשמחתֿתורה לתורה שנוסף

Úe„ik ,"‰¯Bz ˙ÁÓN" Le¯t‰ Ìb e‰ÊÂ18 בחסידות המבואר ¿∆««≈ƒ¿«»«»«
Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBpL היינו תורה', 'שמחת של Ï‡¯NiLהפשוט ∆»««≈∆ƒ¿»≈

ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe) ‰¯Bza ÌÈÁÓN19 תורה בשמחת הנאמר בפיוט ¿≈ƒ«»¿∆¿ƒ
‰¯BzŒ˙ÁÓNa ÁÓN ˜ÁˆÈ ,‰¯BzŒ˙ÁÓNa ÁÓN Ì‰¯·‡«¿»»»«¿ƒ¿«»ƒ¿»»«¿ƒ¿«»

ÁÈLÓ ‡e‰L ,ÁÓˆ ÌbL „ÚÂ ,'eÎÂ20‰¯BzŒ˙ÁÓNa ÁÓN , ¿¿«∆«∆«∆»ƒ«»«¿ƒ¿«»
בתורה  שמחו הנזכרים אלה שכל היא ‰Le¯tוהכוונה Ìb BLÈ הנוסף ), ∆¿««≈

תורה' dÓˆÚב'שמחת ‰¯Bz‰L∆«»«¿»
,eÈ‰Â ,‰ÁÓN לכך והסיבה ¿≈»¿«¿

היא  שמחה ÈÙÏ¿ƒשהתורה
Ô¯ËÚÓ" ‰¯BzŒ˙ÁÓNaL∆¿ƒ¿«»¿«¿»
¯˙Îa ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ (Ï‡¯NÈ)ƒ¿»≈¿≈∆»¿∆∆

L ,"dÈÏÈcישראל ÌÈÎÈLÓnבני ƒ≈∆«¿ƒƒ
da חידוש דבר בתורה ומוסיפים »

BÈa˙¯,שהוא  ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa¿ƒ»«¬≈¿≈
,¯˙k‰ ˙ÈÁa המיוחדת והמעלה ¿ƒ««∆∆

בשמחת  בתורה הנוספת זו, בחינה של

היא  ÈÁa˙תורה, ‡e‰L∆¿ƒ«
'ÛÈwn'‰ וחסידות,כמבואר בקבלה ««ƒ

למטה  היורדים 'פנימיים' אורות יש

בכל  ובנבראים בעולמות ומתלבשים

ויש  עניינו, לפי יותר אחד נעלים אורות

אינם  כי 'מקיפים' אורות הנקראים

(ובלשון  בפנימיות להתלבש יורדים

ה  בספר הזקן "...רבנו מח: פרק תניא,

מלמעלה  ומקיף סובב הפירוש ואין

שייך  לא כי חסֿושלום, מקום בבחינת

רצונו  אלא ברוחניות. מקום בחינת כלל

לעניין  מלמעלה ומקיף סובב לומר

ההשפעה  כי השפעה גילוי בחינת

נקראת  בעולמות גילוי בבחינת שהוא

כי  בעולמות שמתלבשת הלבשה בשם

ההשפעה  ומשיגים מלבישים הם

ההשפעה  כן שאין מה שמקבלים,

בהסתר  אלא גילוי בבחינת שאינה

אותה  משיגים העולמות ואין והעלם

מקפת  אלא מתלבשת נקראת אינה

וסובבת...").

Ìb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
‰¯BzŒ˙ÁÓNa ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»¿ƒ¿«»
‰ÁÓO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«ƒ¿»

,‰¯Bza ‰‡È¯w‰ „vnL כפי ∆ƒ««¿ƒ»«»
גדולה  יותר שמחתֿתורה של שהשמחה בפועל ישראל במנהג שרואים

בתורה וקריאה שבלימוד Bza¯‰מהשמחה ‰‡È¯w‰ Èk של עניין איננה ƒ«¿ƒ»«»
הקריאה שהרי ומבאר, שממשיך כפי 'פנימי', של אלא ∆∆¿ÏÏÎƒ˙'מקיף'

ÔÎlL) ‰¯BzŒ„eÓÏz ˙ÂˆÓa חלק היא התורה שקריאת מאחר ¿ƒ¿««¿»∆»≈
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ט dxezÎzgny oipr oiadl

ּבּתֹורה, הּקריאה על ּגם הּתֹורה ּברּכת ְְְְִִִַַַַַַָָָָמברכים

א  ׁשּכל ּבׂשמחתּֿתֹורה מּיׂשראל ּובפרט ואחד חד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

הּתֹורה  ּברּכת ּומבר לּתֹורה ענין 21עֹולה ׁשהּוא ,( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו בלחמי",22הּפנימּיּות, לחמּו "לכּו ְְְְֲֲִִִֶַַַָ

ּגּופא  ּובזה הּפנימּיּות. ענין הּוא (מזֹון) ְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁש"לחם"

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדרגֹות, ּכּמה "אכלּו23יׁש ְְְֲֵֵַַַַָָָ

ּבחינה  ׁשּיׁש והינּו, רבא", ּבי ׁשמנא ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּביׂשרא

ׁשּלמעלה  ׁשמנא", "ּבׂשרא ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּתֹורה

הּלחם  הרי ׁשּבגׁשמּיּות, ּדכׁשם 'לחם'. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַמּבחינת

מהֿׁשאיןֿ הּגּוף, קּיּום לצר הּמכרח הּמזֹון ְְִֵֶֶַַַַָָֹֻהּוא

יֹותר  נעלה ּדבר הּוא ׁשמן, ּבׂשר ּובפרט ּבׂשר, ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכן

(ׁשהרי  ּבּתֹורה ּגם הּוא ּכמֹוֿכן כּו', הכרחי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאינֹו

ּבכל  הם מכּונים אמת" ׁשּב"תֹורת הּמׁשלים ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֻּכל

מׁשּתלׁשלים  אּלּו ׁשּמׁשלים לפי והינּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפרטיהם,

ּבּתניא 24מהּנמׁשל  ּוכהּלׁשֹון ׁשּנׁשּתלׁשלּו25, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

היא  ׁשּבּתֹורה ׁשמנא" "ּבׂשרא ׁשּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמהן),

ּבלחמי". לחמּו "לכּו מּבחינת ּבמדרגה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלמעלה

הּוא  ׁשּבּתֹורה ׁשמנא" "ּבׂשרא ּבחינת ּגם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאמנם,

'ּכתר  ּבחינת  הּוא מ ּזה ּולמעלה הּפנימּיּות. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָּבחינת

ּבחינת  ׁשהּוא ּבׂשמחתּֿתֹורה, ׁשּנמׁש ְְְְִִִֶֶַַָָָּתֹורה'

ִַ'מּקיף'.

C‡ יׂשראל ׁשל הּכח מהּו להבין, צרי «ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּתֹורה, חדׁש ענין להֹוסיף ְְְִִִֶַָָָָׁשּיכֹולים

מה  להבין, צרי וגם הּכתר. ּבבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ"לעטרּה"

ּדלכאֹורה, ּבּתֹורה, קֹוראין ה'הּקפֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָׁשאחרי

הּׂשמחה  הּוא ׂשמחתּֿתֹורה ענין ׁשעּקר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָּכיון

יֹותר  נעלה ענין ׁשּזהּו ורּקּודים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּב'הּקפֹות'
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תורה  תלמוד ‰Bz¯‰ממצוות ˙k¯a ÌÈÎ¯·Ó לפני לברך יש שאותה ¿»¿ƒƒ¿««»

תורה לימוד Ë¯Ù·eכל ,‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ÏÚ Ìb מודגש במיוחד «««¿ƒ»«»ƒ¿»
בתורה  הקריאה על התורה ברכת ‡Á„יום BzŒ˙ÁÓNa¯‰עניין ÏkL ¿ƒ¿«»∆»∆»

‰¯Bz‰ ˙k¯a C¯·Óe ‰¯BzÏ ‰ÏBÚ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â21,( ¿∆»ƒƒ¿»≈∆«»¿»≈ƒ¿««»
‡e‰Lהתורה ÔÈÚלימוד ∆ƒ¿«

·e˙kL BÓÎe ,˙eiÓÈt‰22 «¿ƒƒ¿∆»
·ÈÓÁÏ",במשלי eÓÁÏ eÎÏ"¿«¬¿«¬ƒ

שהכתוב  וחסידות בקבלה ומוסבר

הנקראת  התורה לימוד על מכוון

‰e‡"לחם" (ÔBÊÓ) "ÌÁÏ"L∆∆∆»
˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ של טבעו זה ƒ¿««¿ƒƒ

נכנס  שהוא בכלל, והמזון הלחם,

האדם  גוף של הפנימיות לתוך וחודר

ידי  על שהוא התורה לימוד וכך

התורה  דברי את וקולט תופס שהאדם

בנפשו  חודרים והדברים בשכלו

nk‰בפנימיות. LÈ ‡Ùeb - ‰Ê·e»∆»≈«»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,˙B‚¯c¿»¿«¬««≈

Ï"Ê23 אצל הלימוד בשבח שאמרו

NÈa¯‡רבא האמורא  eÏÎ‡"»¿ƒ¿»
,"‡·¯ Èa ‡ÓL שהלימוד היינו ¿≈»≈»»

כמו  ומשובח מעולה הוא רבא אצל

וחשוב  טוב מאכל הוא שמן שבשר

,eÈ‰Â של הפנימית והמשמעות ¿«¿
היא  Bza¯‰הדברים ‰ÈÁa LiL∆≈¿ƒ»«»

‡¯Na" ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»
,"‡ÓL שמן ÏÚÓlL‰בשר ¿≈»∆¿«¿»

.'ÌÁÏ' ˙ÈÁaÓ זו ובחינה ƒ¿ƒ«∆∆
היא  שמן, לבשר שנמשלה בתורה,

יותר  נעלית בתורה בחינה מהבחינה

'לחם' ≈¿ÌLÎcƒשנקראת
,˙eiÓL‚aL גשמיים ובשר בלחם ∆¿«¿ƒ

ÔBÊn‰ ‡e‰ ÌÁl‰ È¯‰¬≈«∆∆«»
,Ûeb‰ Ìei˜ C¯ˆÏ Á¯În‰«À¿»¿…∆ƒ«

¯Na ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó,בכלל «∆≈≈»»
Ë¯Ù·e במיוחד‡e‰ ,ÔÓL ¯Na ƒ¿»»»»≈

¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯·c והבשר מלחם, »»«¬∆≈
דבר eÎ'הוא ÈÁ¯Î‰ BÈ‡L אלא ∆≈∆¿≈ƒ

מההכרח, שלמעלה הנאה Ïkמספק È¯‰L) ‰¯Bza Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈««»∆¬≈»
,Ì‰ÈË¯t ÏÎa Ì‰ ÌÈeÎÓ "˙Ó‡ ˙¯B˙"aL ÌÈÏLn‰ מאחר «¿»ƒ∆¿«¡∆¿À»ƒ≈¿»¿»≈∆

ומתאים  מכוון המשל משל, אומרת כשהתורה הרי אמת, תורת היא שהתורה

כללי, באופן רק ולא פרטיו, בכל היא eÈ‰Âלנמשל לכך הפנימית והסיבה ¿«¿

el‡ ÌÈÏLnL ÈÙÏ המהווים הגשמיים הדברים אלא המצאה סתם אינם ¿ƒ∆¿»ƒ≈
לד  הרוחנייםמשל ÏLÓp‰Óברים ÌÈÏLÏzLÓ24 שורשם שהוא ƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒ¿»

Èza‡הרוחני, ÔBLl‰Îe25 כוחות עשרת בין הקבלה שיש העובדה לגבי ¿«»««¿»
העליונות  הספירות לעשר האדם של Ô‰Ó),הנפש eÏLÏzLpL וכשם ∆ƒ¿«¿¿≈∆

יותר  מזון הוא שמן בשר שבגשמיות

בתורה  בנמשל, כך מלחם, מעולה

"‡ÓL ‡¯Na" ˙ÈÁaL∆¿ƒ«ƒ¿»¿≈»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯BzaL∆«»ƒ¿«¿»
eÓÁÏ eÎÏ" ˙ÈÁaÓ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»ƒ¿ƒ«¿«¬

,"ÈÓÁÏa.לעיל על ‡ÌÓ,כאמור ¿«¿ƒ»¿»
יש  למזון התורה של שבהשוואה אף

נעלית  שמן' 'בשר ובחינת הבדלים

מכלֿמקום 'לחם', מבחינת »Ìbיותר
"‡ÓL ‡¯Na" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿≈»
˙ÈÁa ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»¿ƒ«

˙eiÓÈt‰ סוגי כל שבגשמיות כשם «¿ƒƒ
כך  האדם, בפנימיות נכנסים המזון

המכונה  התורה דרגת גם ברוחניות,

אלוקות  להארת שייכת שמן' 'בשר

בפנימיות. ומתלבשת שיורדת

˙ÈÁa ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
CLÓpL '‰¯Bz ¯˙k'∆∆»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ‡e‰L ,‰¯BzŒ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»∆¿ƒ«

'ÛÈwÓ''ה'מקיף האור לעיל, וכאמור «ƒ
מעלתו  ומפני ה'פנימי' מהאור נעלה

בעולמות  להתלבש יורד לא הוא

אלא  פנימית בהתלבשות ובנבראים

מהתגלות  למעלה הוא (כי 'מקיף נשאר

נעלם). נשאר מסויים ובמובן

C‡ העניין כי שנתבאר לאחר גם «
שביום  הוא שמחתֿתורה של המיוחד

עניין  בתורה ממשיכים ישראל בני הזה

עדיין  תורה', 'כתר CÈ¯»̂ƒחדש,
Ï‡¯NÈ ÏL Ák‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««…«∆ƒ¿»≈
L„Á ÔÈÚ ÛÈÒB‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿ƒƒ¿»»»

"d¯ËÚÏ" ,‰¯Bza ולקשט לעטר «»¿«¿»
התורה  ‰k˙¯את ˙ÈÁ·a הנקרא) ƒ¿ƒ««∆∆

עטרה)? גם

'˙BÙw‰'‰ È¯Á‡L ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â הרי עם לאחר קודים ¿«»ƒ¿»ƒ«∆«¬≈««»
סגור  כשהוא התורה wÚL¯ספר ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿ƒ¿»≈»∆ƒ«

,ÌÈ„ew¯Â '˙BÙw‰'a ‰ÁÓO‰ ‡e‰ ‰¯BzŒ˙ÁÓN ÔÈÚ כאמור ƒ¿«ƒ¿«»«ƒ¿»««»¿ƒƒ
ה'קפות'e‰fLלעיל, של המיוחדת BÈ˙¯השמחה ‰ÏÚ ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»«¬∆≈
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l"yz'dי ,dxezÎzgny mei

(ּכּנ"ל), ּבּתֹורה הּקריאה ענין ׁשּמּצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָמהּׂשמחה

אחרי  ּבּתֹורה הּקריאה ענין מהּו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָאםּֿכן

ּקפֹות'.ה'ה  ַַָ

ׁשמיניֿעצרת Ô·eÈÂג) ּבמאמר הּמבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹ

על 26תר"ל  ׁשנה), מאה לפני ְֱִֵֵֶֶַַָָָ(ׁשּנאמר

איׁש27הּפסּוק  ּכל ׁשלמה הּמל אל "וּיּקהלּו ְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

החדׁש הּוא ּבחג, האיתנים ּבירח ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

חדׁש הּוא האיתנים" ׁש"ּירח ּומבאר, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשביעי",

[וכּמבאר  "איתן" ּבחינת מאיר ׁשּבֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּתׁשרי,

אחר  ׁשהּוא 28ּבמקֹום "איתן", ּבחינת מעלת ּגדל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּוא  ּפרּוׁשֹו הּזמן ּובענין וקׁשה', 'חזק ְְְְְִִֵֶַַַָָָמּלׁשֹון

'יׁשן' האיתנים"28מּלׁשֹון "ירח ׁשּתרּגּום ׁשּזהּו , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּביֹותר]. קדּום זמן ׁשהּוא ּדעּתיקּיא", "ירחא ְְְְִֵֶַַַַָָָהּוא

לעתידֿלבא, מׁשּמׁשֹות "איתן" אֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָֹוהּנה,

וזהּו "איתן". ּבחינת  ּגּלּוי יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלעתידֿלבא 

האזרחי" לאיתן ׁשּלעתיד29ֿ"מׂשּכיל ּפרּוׁש: , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

"איתן" ּבחינת ּביׂשראל "ּתזרח" .30לבא ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

בּסּכֹות,31ּוכתיב  יׁשבּו ּביׂשראל האזרח ּכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻ

ּביׂשראל", "להזריח ׁשעתיד מה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּפרּוׁש:

זֹו מּבחינה ׁשהארה ּבּסּכֹות", "יׁשבּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻעכׁשו

הּסּכֹות  ּבחג "ּבירח 32מתּגּלה ׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְְְִֶֶֶַַַַַָָֻ

ּבחינת  מאיר הּסּכֹות ּבחג ּכי ּבחג", ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻהאיתנים

לֹומר, [ויׁש לעתידֿלבא. ׁש"ּתזרח" ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ"איתן"

רק  הּוא הּסּכֹות, ּבחג עכׁשו ׁשּמאיר ְְִֵֶֶַַַַַָֻׁשּמה

ׁשל  ּבאפן הּוא הּמּקיף ׁשּגם (אּלא מּקיף ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹּבבחינת

ּבּסּכֹות" "יׁשבּו זה 33התיּׁשבּות, אין ולכן ,( ְְְְִֵֵֵֶַַָֻ

האזרחי", לאיתן "מׂשּכיל ׁשּכתּוב למה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבסתירה

ּדוקא]. לעתידֿלבא "ּתזרח" זֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָֹׁשּבחינה
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ואילך.26) שעה ס"ע תרכ"ט המאמרים בספר ב.27)נדפס ח, עטר"ת 28)מלכיםֿא המאמרים ספר ראה. ר"פ לקו"ת ראה

גם  [נדפס פ"ג החסידות לימוד קונטרס ואילך. 72 ס"ע תש"ג ואילך. סז ע' תרח"ץ ואילך. של ע' תרפ"א ואילך. תריא ע'

ועוד. שלה]. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר א.29)באג"ק פט, שם.30)תהלים לקו"ת גם מב.31)ראה כג, גם 32)אמור ראה

ח  תרל"ו המאמרים (ספר תרל"ז האזרח כל תרצ"ד ד"ה פר"ת. תרע"ג. עת"ר. תרס"ד. תשבו בסוכות סד"ה שסט). ע' "ב

ועוד. .(58 ע' תשי"א המאמרים ואילך).33)(ספר 57 ע' שם המאמרים (ספר תרצ"ד תשבו בסוכות סד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰Ó ÔkŒÌ‡ ,(Ï"pk) ‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ÔÈÚ „vnL ‰ÁÓO‰Ó≈«ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ»«»««ƒ≈«

'˙BÙw‰'‰ È¯Á‡ ‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ÔÈÚ שאחרי מסתבר לא והרי ƒ¿««¿ƒ»«»«¬≈««»
מזה? שלמטה דבר יעשו ה'הקפות' של הגדולה והמעלה הגדולה השמחה

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ¯Ó‡Óa ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ תר"ל ‚) שנת 26של ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿«¬«¿ƒƒ¬∆∆
¯Ó‡pL) רבי) מהר"ש אדמו"ר ידי על ∆∆¡«

בשושלת  הרביעי האדמו"ר שמואל,

חב"ד) L‰,אדמו"רי ‰‡Ó ÈÙÏƒ¿≈≈»»»
ידי  על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה

תש"ל  שנת של תורה בשמחת ),הרבי
˜eÒt‰ ÏÚ27 מלכים בספר ««»

Ïk ‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ"«ƒ»¬∆«∆∆¿……»
ÌÈ˙È‡‰ Á¯Èa Ï‡¯NÈ LÈ‡ƒƒ¿»≈¿∆«»≈»ƒ
'ירח  טעמים) (מכמה הנקרא תשרי חודש

וחזק  איתן מלשון «∆Áa‚,האיתנים',
הסוכות, ‰L„Áבחג ‡e‰«…∆

¯‡·Óe ,"ÈÚÈ·M‰ אדמו"ר «¿ƒƒ¿»≈
»∆∆Á¯i"Lבמאמר,מהר"ש 

,È¯Lz L„Á ‡e‰ "ÌÈ˙È‡‰»≈»ƒ…∆ƒ¿≈
BaL ÈÙÏ זה ÈÁa˙בחודש ¯È‡Ó ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«

ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ] "Ô˙È‡"≈»¿«¿…»¿»
¯Á‡28 בחסידות˙ÏÚÓ Ï„b «≈…∆«¬«

ÔBLlÓ ‡e‰L ,"Ô˙È‡" ˙ÈÁa¿ƒ«≈»∆ƒ¿
'‰L˜Â ˜ÊÁ' תקיפות של תכונות »»¿»∆

BLe¯tומעלה, ÔÓf‰ ÔÈÚ·e של ¿ƒ¿««¿«≈
'ÔLÈ''איתן' ÔBLlÓ ‡e‰28, ƒ¿»»

Á¯È" Ìeb¯zL e‰fL∆∆∆«¿∆«
‡Á¯È" ‡e‰ "ÌÈ˙È‡‰»≈»ƒ«¿»

,"‡i˜ÈzÚc העתיקים של החודש ¿«ƒ«»
‡e‰L משמעו 'עתיק' ÔÓÊהביטוי ∆¿«

˙Bi˙B‡ ,‰p‰Â .[¯˙BÈa Ìe„»̃¿≈¿ƒ≈ƒ
"Ô˙È‡" מילה BLnLÓ˙בראש ≈»¿«¿

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ'היה' המילה למשל ∆»ƒ»…
מוסיפים  כאשר ואילו עבר, לשון היא

הופכת  'היה' והמילה א' המילה בראש

גם  (וכך עתיד לשון הרי 'אהיה' למילה

שאר  של המילה בראש הוספה על

וזהו  ן') ת' י', 'איתן', במילה האותיות

לכך  בימות ÏŒ„È˙ÚlL·‡רמז ∆∆»ƒ»…
ÈÁa˙המשיח  Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«

"Ô˙È‡".ביותר נעלית דרגה היא שכאמור באלוקות ≈»

e‰ÊÂ הפירוש הוא לבוא לעתיד 'איתן' של המיוחד הקשר על לעיל האמור ¿∆
בתהילים בכתוב ‰‡ÈÁ¯Ê"הפנימי Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ"29:Le¯t , «¿ƒ¿≈»»∆¿»ƒ≈

לכך רמז הוא "Á¯Êz"'אזרח' ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ותתגלה תאיר היינו ∆∆»ƒ»…ƒ¿«
"Ô˙È‡" ˙ÈÁa Ï‡¯NÈa30.לעיל האמורה באלוקות הנעלית הדרגה ¿ƒ¿»≈¿ƒ«≈»

·È˙Îe31 מופיע 'אזרח' הביטוי ¿ƒ
ככתוב  הסוכות חג לגבי «Ïkבתורה

e·LÈ Ï‡¯NÈa Á¯Ê‡‰»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿
‰Ó Ïk :Le¯t ,˙Bkq·«À≈»«
"Ï‡¯NÈa ÁÈ¯Ê‰Ï" „È˙ÚL∆»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿»≈

לבוא, הגלות ÂLÎÚלעתיד בזמן «¿»
‰¯‡‰L ,"˙Bkqa e·LÈ" היינו ≈¿«À∆∆»»

BÊמעט ‰ÈÁaÓ'איתן' בחינת ƒ¿ƒ»
לבוא לעתיד כעת lb˙Ó‰שתאיר ƒ¿«»

˙Bkq‰ ‚Áa32‰Ó e‰ÊÂ . ¿««À¿∆«
·e˙kL הנזכר בפסוק הסוכות חג על ∆»

,"‚Áa ÌÈ˙È‡‰ Á¯Èa"¿∆«»≈»ƒ∆»
הסוכות, חג על מדבר Èkƒוהכתוב

˙ÈÁa ¯È‡Ó ˙Bkq‰ ‚Áa¿««À≈ƒ¿ƒ«
"Á¯Êz"L "Ô˙È‡" ותאיר ≈»∆ƒ¿«

,¯ÓBÏ LÈÂ] .‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿≈«
‚Áa ÂLÎÚ ¯È‡nL ‰nL∆«∆≈ƒ«¿»¿«

,˙Bkq‰ זמן הזה, בזמן שגם כאמור «À
של  הארה הסוכות בחג יש הגלות,

'איתן' ÈÁ·a˙בחינת ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ לכדי יורדת שלא הארה «ƒ

פנימית  שכאן (‡l‡התלבשות ∆»
כך  אחר, מסוג 'מקיף' בהארת מדובר

‡e‰ ÛÈwn‰ ÌbL לא אמנם ∆«««ƒ
'פנימי' אור כמו בהתלבשות לגמרי

אלא  בריחוק איננו שני מצד אבל

,˙e·MÈ˙‰ ÏL ÔÙ‡a שנרמז כפי ¿…∆∆ƒ¿«¿
הכתוב  ¿≈"e·LÈבלשון

"˙Bkqa33‰Ê ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,( «À¿»≈≈∆
בחג  'איתן' בחינת שהארת הקביעה

בזמן  גם קיימת «È˙Òaƒ¿ƒ¯‰הסוכות
Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ" ·e˙kL ‰ÓÏ¿«∆»«¿ƒ¿≈»
BÊ ‰ÈÁaL ,"ÈÁ¯Ê‡‰»∆¿»ƒ∆¿ƒ»
,‡˜Âc ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ "Á¯Êz"ƒ¿«∆»ƒ»…«¿»
לעתיד  בעיקר תזרח זו בחינה אכן כי

היא  'מקיף' בדרך לפחות אבל כעת לבוא, גם ].קיימת
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ׁשעתיד È„Î·eד) הּגּלּוי מעלת לבאר ƒ¿≈ְֲִִֵֶַַַָָ

ׁשהארה  לעתידֿלבא, ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ"להזריח"

ּומביא  ממׁשי הּסּכֹות, ּבחג מתּגּלה זֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָֻמּבחינה

ז"ל 34ּבּמאמר  רּבֹותינּו ׁשאמרּו עֹולםֿהּבא 35מה ְֲֵֶַַַַַָָָָ

ׁשאין  ּומבאר, ׁשתּיה. ולא אכילה לא ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֹאין

הּנׁשמֹות, עֹולם על קאי ׁש"עֹולםֿהּבא" ְֵֶַַַַָָָָָלֹומר

ולא  אכילה לא ּבֹו ׁש"אין רבּותיּה מאי ְְְֲִִֵֵֵֶַָֹֹּדאםּֿכן

קאי  ׁש"עֹולםֿהּבא" לֹומר, צרי ּכן ועל ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשתּיה".

ּבגּופים  הּנׁשמֹות ׁשּיעמדּו הּתחּיה, עֹולם ְְְְִִֶַַַַַָָָעל

אכילה  ּבֹו ּתהיה לא ואףֿעלּֿפי ֿכן ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּדוקא,

ׁשהאמּור  מּובן, ׁשּמּזה להֹוסיף, ויׁש ְְְִִִֵֶֶֶָָָָּוׁשתּיה.

ׁשּתזרח  הּדרּגה מאירה הּסּכֹות ׁשּבחג ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻלעיל

ׁשּתאיר  הּדרּגה על רק לא קאי ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעתידֿלבא,

ׁשּתאיר  הּדרּגה על ּגם אּלא הּמׁשיח, ְִִִֶֶַַַַַַָָָָּבימֹות

(ּכמֹו הּׂשכר עּקר יהיה ׁשאז הּמתים, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבתחּית

ּבּתניא  עכׁשו 36ׁשּכתּוב מאירה זֹו ּדרּגה ׁשּגם ,( ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

אינֹו ּדלכאֹורה ּבּמאמר, ּומדּיק הּסּכֹות. ְְְְֲִֵֵַַַַַָָֻּבחג

אכילה  ּבלא יחיה  ׁשהּגּוף להיֹות יכֹול אי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמּובן,

הּגּוף  יהיה לעתידֿלבא ּגם ּדהּנה, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹּוׁשתּיה.

יהיּו לא ּבּתחּיה ׁשּיקּומּו ׁשהּגּופים וכּידּוע ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּגׁשמי,

ּדעכׁשו, הּגּופים אֹותם ּכיֿאם אחרים, ְְֲִִִִִֵַַָָּגּופים

ּבמּסכת  וכדאיתא הּׁשלמּות, ּבתכלית ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

הּפסּוק 37סנהדרין  ּגֹו',38על ּופּסח" עּור "ּבם ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אחרּֿכ ורק ּבמּומן, עֹומדין הם ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּבתחּלה

ּבתקף  אז יהיה ׁשהּגּוף אּלא עֹוד ולא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹמתרּפאין,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עכׁשו, ׁשהּוא מּכמֹו יֹותר 39ּובחזק ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ועד יחליץ", 40"ועצמֹותי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָ

הּפסּוק  ׁשּתהיה 41על קֹוממּיּות", אתכם ואֹול" ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכׁשּתי  אֹו הראׁשֹון אדם ּכקֹומת האדם ְְִִֵַַָָָָָָקֹומת

יהיה  אז ׁשּגם וכיון הראׁשֹון. אדם ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָקֹומֹות

לאכילה  יצטר ׁשּלא יּתכן אי ּגׁשמי, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּגּוף

ּבהיֹותֹו הראׁשֹון אדם אצל ּגם והרי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשתּיה,
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שעו.34) ע' שם המאמרים א.35)ספר יז, בהגהה.36)ברכות ב.37)פל"ו ז.38)צא, לא, יא.39)ירמי' נח, ב"ר 40)ישעי'

א. ק, סנהדרין א. עה, ב"ב וראה ו. יג.41)פי"ב, כו, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚL Èelb‰ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï È„Î·e („"ÁÈ¯Ê‰Ï" „È˙ ולהאיר ƒ¿≈¿»≈«¬««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח lb˙Ó‰מועטת L‰‡¯‰בימות BÊ ‰ÈÁaÓ ∆»ƒ»…∆∆»»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»
CÈLÓÓ ,˙Bkq‰ ‚Áa מהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר ‡È·Óe34 הנזכר ¿««À«¿ƒ≈ƒ««¬»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó35 בגמרא‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ŒÌÏBÚ «∆»¿«≈»«»≈…
,¯‡·Óe .‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿…¿ƒ»¿»≈
"‡a‰ŒÌÏBÚ"L ¯ÓBÏ ÔÈ‡L∆≈«∆»«»

כאן  ÌÏBÚמכוון ˜‡Èהנזכר ÏÚ »≈«»
,˙BÓLp‰ ללא הנשמות נמצאות שם «¿»

¯·dÈ˙eגופים È‡Ó ÔkŒÌ‡c מה ¿ƒ≈«¿≈
בכך  והיתרון Baהחידוש ÔÈ‡"L∆≈

ÏÚÂ ."‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿«
ŒÌÏBÚ"L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk≈»ƒ«∆»

È‡˜ "‡a‰ מכווןÌÏBÚ ÏÚ «»»≈«»
L ,‰iÁz‰ תחיית תהיה כאשר «¿ƒ»∆

ÌÈÙe‚aהמתים  ˙BÓLp‰ e„ÓÚi««¿«¿»¿ƒ
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‡˜Âc למרות «¿»¿««ƒ≈

בגופים  יהיו È‰z‰שהנשמות ‡Ï…ƒ¿∆
Ba'הבא 'עולם הנקרא עולם באותו

.‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»
,Ô·eÓ ‰fnL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ∆»
˙Bkq‰ ‚ÁaL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰L∆»»¿≈∆¿««À
Á¯ÊzL ‰b¯c‰ ‰¯È‡Ó¿ƒ»««¿»∆ƒ¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ'איתן' בחינת היא ∆»ƒ»…
È‡˜ מכוון‰b¯c‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï »≈…««««¿»

‡l‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈa ¯È‡zL∆»ƒƒ«»ƒ«∆»
˙iÁ˙a ¯È‡zL ‰b¯c‰ ÏÚ Ìb««««¿»∆»ƒƒ¿ƒ«

ÌÈ˙n‰ יותר מאוחר בשלב שתהיה «≈ƒ
המשיח, ביאת עם מיד «∆Ê‡Lולא

דווקא  המתים תחיית של בתקופה

¯ÎO‰ ¯wÚ ‰È‰È על הנשמות של ƒ¿∆ƒ««»»
הזה  בעולם והמצוות התורה קיום

‡Èza ·e˙kL BÓk)36,( ¿∆»««¿»
BÊאפילו ÌbLוהחידוש ‰b¯c ∆««¿»

.˙Bkq‰ ‚Áa ÂLÎÚ ‰¯È‡Ó¿ƒ»«¿»¿««À
,¯Ó‡na ˜i„Óe האמור על ושואל ¿«≈««¬»

ללא  עולםֿהבא על הגמרא שדברי

עולם  על מכוונים ושתיה אכילה

בגופים, נשמות יהיו בו התחייה,

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
Ûeb‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ הגשמי »ƒ¿∆«

?‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ‡Ïa ‰ÈÁÈƒ¿∆¿…¬ƒ»¿ƒ»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb ,‰p‰c בימות ¿ƒ≈«∆»ƒ»…

תהיה  והאלוקות כשהרוחניות המשיח,

‰Ûebבגלוי, ‰È‰Èהאדם eÓe˜iLשל ÌÈÙeb‰L Úe„iÎÂ ,ÈÓLb ƒ¿∆««¿ƒ¿«»«∆«ƒ∆»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙeb eÈ‰È ‡Ï ‰iÁza,הגשמי הזה בעולם היו שלא «¿ƒ»…ƒ¿ƒ¬≈ƒ
ÂLÎÚc ÌÈÙeb‰ Ì˙B‡ Ì‡ŒÈk לתחיה יקומו עצמם ‡l‡הם , ƒƒ»«ƒ¿«¿»∆»

eÈ‰iLאלו È‡„ÎÂ˙‡גופים ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a בדברי וכמובא ∆ƒ¿¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯„‰Òהגמרא ˙ÎqÓa37ÏÚ ¿«∆∆«¿∆¿ƒ«

˜eÒt‰38 בירמיה¯eÚ Ìa" «»»ƒ≈
'Bb "ÁqÙe הכתוב לשון (וזה ƒ≈«

מביא  "הנני הגאולה: ייעודי על המדבר

מירכתי  וקיבצתים צפון מארץ אותם

ויולדת  הרה ופיסח, עיוור בם ארץ,

הנה"), ישובו גדול קהל יחדיו,

ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ ‰lÁ˙aL קמים' ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ
א ÔÓeÓaלתחייה פיסחים,עיוורים ו ¿»

CkŒ¯Á‡ ˜¯Â שעומדים לאחרי ¿««««
לתחייה ומזה ÔÈ‡t¯˙Óוקמים ƒ¿«¿ƒ

גוף  יהיה הגוף לעתידֿלבוא שגם מוכח

BÚ„גשמי, ‡ÏÂ שהגוף בלבד זו ולא ¿…
הזה  בזמן כמו גשמי «∆‡l‡יהיה

Ê‡ ‰È‰È Ûeb‰L בתחיית כשיקום ∆«ƒ¿∆»
BÈ˙¯המתים ˜ÊÁ·e Û˜˙a¿…∆¿…∆≈

BÓÎe ,ÂLÎÚ ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆«¿»¿
·e˙kL39 הגאולה בייעודי בישעיה ∆»

"ıÈÏÁÈ EÈ˙BÓˆÚÂ" לשון (וזה ¿«¿∆«¬ƒ
והשביע  תמיד ה' "ונחך הכתוב:

יחליץ, ועצמותיך נפשך בצחצחצות

לא  אשר מים וכמוצא רווה כגן והיית

עצמות  חילוץ והרי מימיו") יכזבו

ונמצא  לגוף, חיזוק תוספת פירושו

יהיה  הגשמי הגוף המתים שבתחיית

הזה, בזמן מאשר חזק יותר »¿ÚÂ„עוד
הזמן כדי  באותו הגוף יתחזק כך

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L40 במדרש ∆»¿«≈
˜eÒt‰ ÏÚ41 בחוקותי בפרשת ««»

,"˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â"»≈∆¿∆¿ƒ
˙ÓB˜k Ì„‡‰ ˙ÓB˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«»»»¿«

B‡ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ אפילוÈzLk »»»ƒƒ¿≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL ˙BÓB˜ וגם ∆»»»ƒ

יהיה  הגוף המתים שבתחיית מובן מזה

הזה. בזמן מאשר גדול יותר עוד

Ûeb‰ ‰È‰È Ê‡ ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»ƒ¿∆«
C¯ËˆÈ ‡lL ÔÎzÈ CÈ‡ ,ÈÓLb«¿ƒ≈ƒ»≈∆…ƒ¿»≈
Ìb È¯‰Â ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ»«¬≈«
B˙BÈ‰a ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Ïˆ‡≈∆»»»ƒƒ¿
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l"yz'dיב ,dxezÎzgny mei

האכילה  ענין היה החטא) (קדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגןֿעדן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אכל 42ּוׁשתּיה, עץֿהּגן "מּכל ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(ּפעל  ּכ"ׁשּנֹולד מּיד אׁשר מׁשה, ואפילּו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּתאכל".

אֹורה" ּכּלֹו הּבית ׁש)נתמּלא ּבאפן ,43ּבעֹולם ְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּביניהּו" טעמא ּפסיק לא מׁשה הצר44ּו"מׁשה , ְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻ

ׁשם  והיה סיני להר עלה וכאׁשר ּוׁשתּיה, ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָלאכילה

לא  ּומים אכל, לא ו"לחם יֹום, ְְִִֶֶַַַָָֹֹארּבעים

ּבּמדרׁש45ׁשתה" (ּכדאיתא זה על נצטער ,46.( ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

הּגּוף  יחיה ׁשּלעתידֿלבא אפׁשר אי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואםּֿכן,

על  יצטער לא ואפילּו ּוׁשתּיה, אכילה ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹֹּבלא

לעתידֿלבא, (ׁשהרי ּוׁשתּיה האכילה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהעּדר

הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "את ,47ּכאׁשר ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ

ּכל 48ּכתיב  מעל ּדמעה אלקים הוי' "ּומחה ְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹ

הּצער, ענין אז ׁשּי יהיה לא ואםּֿכן ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּפנים",

ּפלּגא" "קטלא ּבבחינת ).49ׁשהּוא ְְְִִֶַַַָָ

יׁש34ּבּמאמר CÈLÓÓeה) זה ׁשּלהבין , «¿ƒְֲִֵֶֶַַָָ

ענין  ּבאּור ּתחּלה ְְְְִִִֵַַָלהקּדים

ּוכמֹו ּברּוחנּיּות, ׁשהּוא ּכפי ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִֶָָָָהאכילה

יערי 50ׁשּכתּוב  אכלּתי כּלה, אחתי לגּני "ּבאתי ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ואיתא  ּדבׁשי", קאי 51ּבּזהר עם יערי" ׁש"אכלּתי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

על  קאי ו"דבׁשי" קריאתֿׁשמע, ּברכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָעל

ּכנגד  הם ׁשּתפּלֹות לפי והינּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַקריאתֿׁשמע ,

לחמי 52הּקרּבנֹות  קרּבני "את נאמר ּובקרּבנֹות , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָ

ּגם 53לאּׁשי" ולכן "לחם", ּבׁשם ׁשּנקראים , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּוקריאתֿׁשמע) קריאתֿׁשמע (ּברכֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָהּתפּלה

ׁשעלֿ ּגֹו', יערי" "אכלּתי 'אכילה', ּבׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנקראת

ענין  ׁשּי אי ׁשּלכאֹורה ּדאף והינּו, למעלה. האכילה ענין נעׂשה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידיֿזה

,"צרי הּוא לאכילה "וכי מנחֹות מּסכת ּבסֹוף וכדאיתא למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָה'אכילה'

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו מּכלֿמקֹום ׁשּבּׁשמים",54הרי לאביהם מפרנסין "יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו על 55ּוכמאמר מצּוני ׁשאּתה "עד הּקרּבנֹות, ענין על לּצּוּוי ּבנֹוגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָ
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טז.42) ב, ב.43)בראשית ב, שמות ג.44)פירש"י עו, ג. עה, משפטים תו"א וראה ב. קפז, א. קלח, (אד"ר) ח"ג זהר

כח.45) לד, שם 46)תשא תשעה. ס"ע ח"ב שה"ש אוה"ת .76 שבהערה שמח"ת לה"ע ד"ה גם וראה ז. פמ"ז, שמו"ר

ע' תרח"ץ המאמרים ספר ואילך). תרטז ס"ע ח"ב תרל"ז המאמרים (ספר ואילך פפ"ח תרל"ז וככה המשך תשצא. ס"ע

ב.47)ריד. יג, ח.48)זכרי' כה, א.49)ישעי' סה, ב"ק א.50)ראה ה, סע"א.51)שה"ש רכו, כו,52)ח"ג ברכות ראה

ב.53)אֿב. כח, תיח.54)פינחס רמז פקודי יל"ש ב. ז, שם.55)זח"ג פינחס פרש"י (ג). י פ"א, שהש"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡ËÁ‰ Ì„˜) Ô„ÚŒÔ‚aהמעלה בתכלית ÔÈÚכשהיה ‰È‰ ¿«≈∆…∆«≈¿»»ƒ¿«

·e˙kL BÓÎe ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰42ÏkÓ"ÏÎ‡ Ôb‰ŒıÚ »¬ƒ»¿ƒ»¿∆»ƒ»≈«»»…
ÌÏBÚa ÏÚt) „ÏBpL"k „iÓ ¯L‡ ,‰LÓ eÏÈÙ‡Â ."ÏÎ‡z…≈«¬ƒ…∆¬∆ƒ«¿∆«»«»»

"‰¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙(L ÔÙ‡a43 מעלתו גודל מובן שמזה , ¿…∆∆ƒ¿«≈««ƒÀ»
˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ ‰LÓ"e…∆…∆…»ƒ

"e‰ÈÈa ‡ÓÚË44 נאמר ועוד , «¬»≈«¿
שבכל  משה של מעלתו על בזוהר

פעמיים, מופיע ששם בתורה מקום

המפסיק  טעם יש אברהם' 'אברהם כמו

שהפעם  להראות הפעמים שתי בין

אבל  השלימות, היא דווקא השנייה

כבר  כי מפסיק טעם אין משה' ב'משה

(ככתוב  לשלימות הגיע שנולד משעה

טוב  כי אותו 'ותרא בלידתו משה על

משה גם זאת, ועם היה ‰ˆ¯Cהוא'), À¿«
L‡ÎÂ¯זקוק ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ»¿«¬∆

ÌL ‰È‰Â ÈÈÒ ¯‰Ï ‰ÏÚ»»¿«ƒ«¿»»»
‡Ï ÌÁÏ"Â ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿∆∆…

"‰˙L ‡Ï ÌÈÓe ,ÏÎ‡45, »««ƒ…»»
‡˙È‡„k) ‰Ê ÏÚ ¯ÚËˆƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ»

L¯„na46CÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â .( «ƒ¿»¿ƒ≈≈
¯LÙ‡ייתכן ÏŒ„È˙ÚlL·‡איך ∆¿»∆∆»ƒ»…

‰ÏÈÎ‡ ‡Ïa Ûeb‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆«¿…¬ƒ»
eÏÈÙ‡Â ,‰i˙Le הגוף‡Ï ¿ƒ»«¬ƒ…

‰ÏÈÎ‡‰ ¯cÚ‰ ÏÚ ¯ÚËˆÈƒ¿«≈«∆¿≈»¬ƒ»
‰i˙Le לא שהגוף לכך (וההוכחה ¿ƒ»

היא זה על Œ„È˙ÚÏיצטער È¯‰L∆¬≈∆»ƒ
¯L‡k ,‡·Ïהייעוד "‡˙יקויים »…«¬∆∆

ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯««À¿»«¬ƒƒ
"ı¯‡‰47·È˙k ,48‰ÁÓe" »»∆¿ƒ»»

Ïk ÏÚÓ ‰ÚÓc ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒƒ¿»≈«»
ÔkŒÌ‡Â ,"ÌÈt תהיה שלא כיוון »ƒ¿ƒ≈

שום  יהיה ולא שלילית מציאות שום

ÔÈÚצער  Ê‡ CiL ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆«»»ƒ¿«
‡e‰L ,¯Úv‰ הצער˙ÈÁ·a «««∆ƒ¿ƒ«

"‡bÏt ‡ÏË˜"49 מוות )?חצי «¿»«¿»
¯Ó‡na CÈLÓÓe (‰34, «¿ƒ««¬»

‰Ê ÔÈ·‰lL שלעתיד לעיל האמור ∆¿»ƒ∆
לא  ומכלֿמקום גשמי גוף יהיה לבוא

ושתיה, אכילה ÌÈc˜‰Ïיצטרך LÈ≈¿«¿ƒ

,˙eiÁe¯a ‡e‰L ÈÙk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ ¯e‡a ‰lÁz¿ƒ»≈ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¿»ƒ
·e˙kL BÓÎe50ישראל לבני אומרת שהשכינה השירים "È˙‡aבשיר ¿∆»»ƒ

‡˙È‡Â ,"ÈL·c ÌÚ È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡ ,‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï מובא ¿«ƒ¬…ƒ«»»«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa51È‡˜ "È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡"L מכווןŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯a ÏÚ «…«∆»«¿ƒ«¿ƒ»≈«ƒ¿¿ƒ«

È‡˜ "ÈL·„"Â ,ÚÓL מכווןÏÚ ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«
ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿«¿¿ƒ
„‚k Ì‰ ˙BlÙzL∆¿ƒ≈¿∆∆

˙Ba¯w‰52¯Ó‡ ˙Ba¯˜·e , «»¿»¿»¿»∆¡«
"ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa¯˜ ˙‡"53, ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
,"ÌÁÏ" ÌLa ÌÈ‡¯˜pL וזהו, ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

הקדושֿברוךֿהוא  של האוכל כביכול,

˙BÎ¯a) ‰lÙz‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««¿ƒ»ƒ¿
(ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿ƒ«¿«

הקרבנות  כנגד ÌLaשהיא ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
,'‰ÏÈÎ‡' זה בפסוק שכתוב כמו ¬ƒ»

ŒÏÚL ,'Bb "È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡"»«¿ƒ«¿ƒ∆«
‰ÊŒÈ„È מתפללים ישראל שבני ¿≈∆

וקריאת  שמע קריאת ברכות ואומרים

‰‡ÏÈÎ‰שמע ÔÈÚ ‰NÚ«¬»ƒ¿«»¬ƒ»
.‰ÏÚÓÏ¿«¿»

CÈ‡ ‰¯B‡ÎlL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆ƒ¿»≈
,‰ÏÚÓÏ '‰ÏÈÎ‡'‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿«»¬ƒ»¿«¿»

הדבר פשר בכלל «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡ומה
בגמרא ÎqÓ˙כמובא ÛBÒa¿«∆∆

˙BÁÓ בלשון הקרבנות עניין לגבי ¿»
‰e‡תמיהה  ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÎÂ"¿ƒ«¬ƒ»

,"CÈ¯ˆ זקוק הקדושֿברוךֿהוא וכי »ƒ
‡e¯Óלאכילה, ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰¬≈ƒ»»»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯54 ובמדרש בזוהר «≈
Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,"ÌÈÓMaL∆«»«ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê55במדרשÏÚ ÈeevÏ Ú‚Ba¿≈««ƒ«
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ,נאמר לכן שקודם ƒ¿««»¿»

ביקש  רבנו שמשה פנחס, בפרשת

מנהיג  ה'" "יפקוד מהקדושֿברוךֿהוא
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יג dxezÎzgny oipr oiadl

ׁשעלֿידי  והינּו, עלי", ּבני את צּוה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָּבני,

יׂשראל, ּבני (ּבאזארּגן ) מסּפקים ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּקרּבנֹות

ּומבאר  הּקּב"ה. ׁשל ּפרנסתֹו את ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּכביכֹול,

את 56ּבּמאמר  מחּברת למּטה ׁשהאכילה ּדכׁשם , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אל  ּבער אינֹו הּגּוף ׁשהרי הּגּוף, אל ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנׁשמה

ּוכדי  ּבתכלית, מּזֹו זה רחֹוקים ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָהּנׁשמה,

ּבענין  צֹור יׁש הּגּוף, אל הּנׁשמה חּבּור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשיהיה

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי למעלה, יּובן ּכמֹוֿכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאכילה.

עם  האלקּות רּוחנּיּות ׁשל והחּבּור ְֱִִִִֶַַָָֹהּקּׁשּור

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העֹולם, מה 57ּגׁשמּיּות ְְֲִֵַַַַַָָ

את  ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ממלאה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ׁשּנקראים  הּקרּבנֹות ענין עלֿידי זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

ּדהּנה  ּבזה, והענין 'אכילה'. ּפעּלת ּבׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻ

הּגּוף, עם הּנׁשמה את לחּבר למּטה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהאכילה

זה  (ׁשעל ּבּלחם ׁשּיׁשנֹו קדּׁשה נּצֹוץ עלֿידי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהיא

ּכל 58נאמר  על ּכי ּגֹו' לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְֱִִֶֶֶַַַַַָֹ

מהאדם, יֹותר נעלה ׁשּׁשרׁשֹו ּגֹו'), הוי' ּפי ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָמֹוצא

מעֹולם  ׁשּלמעלה הּתהּו עֹולם מּבחינת ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלהיֹותֹו

הענינים 59הּתּקּון  מּׁשני למעלה ׁשהּוא והינּו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּוכמֹוֿכן  לחּברם. ּבכחֹו ולכן אֹותם, ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָֹׁשּמחּבר

הּקרּבנֹות  ׁשעלֿידי למעלה האכילה ּבענין ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּוא

עלֿידי  זה הרי קרּבנֹות, לנּו ׁשאין הּזה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ּובּזמן

עם  יערי "אכלּתי נאמר זה ׁשעל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָהּתפּלה,

ּבהמה  מקריבים ׁשהיּו ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּדבׁשי"),

ּבׁשרׁשּה נכללת והיתה הּמזּבח, עלּֿגּבי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּגׁשמית

כּו' מרּבים" "האֹורֹות (ׁשּׁשם הּתהּו ),60ּבעֹולם ְְִֶַָָָֹֻ

ׁש"רזא  (ּכּידּוע ּדאיןֿסֹוף" "רזא עד עֹולה ְְְֵֶַַַָָָָָָָָוהיתה

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה הּנה 61ּדקרּבנא ,( ְְְִֵֵֶַָָָָֻ
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שעז.56) ע' שם המאמרים א.57)ספר י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ויק"ר וראה 58)ראה ג. ח, עקב

ב. יג, צו ואילך.59)לקו"ת סע"ב יג, צו לקו"ת פ"ה.60)ראה התיקון) (שער י שער חיים עץ רלט,61)ראה ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושֿברוךֿהוא לו אמר משה, אחרי ישראל ÈeˆÓלבני ‰z‡L „Ú"«∆«»¿«≈ƒ

Èa ÏÚ,להם Èaשאדאג ˙‡ ‰eˆ"ÈÏÚ,כביכול לי, eÈ‰Â,שידאגו «»««≈∆»«»«¿«¿
Ôb¯‡Ê‡a) ÌÈ˜tÒÓ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ומספקים Èaדואגים ( ∆«¿≈«»¿»¿«¿ƒ«»¿¿¿≈

.‰"aw‰ ÏL B˙Ò¯t ˙‡ ,ÏBÎÈ·k ,Ï‡¯NÈ שגם נמצא זה ומכל ƒ¿»≈ƒ¿»∆«¿»»∆«»»
האוכל  עניין ישנו כביכול, למעלה,

¯Ó‡na ¯‡·Óe56ÌLÎc , ¿»≈««¬»ƒ¿≈
‰ÏÈÎ‡‰L הגשמית‰hÓÏ ∆»¬ƒ»¿«»

Ï‡ ‰ÓLp‰ ˙‡ ˙¯aÁÓ¿«∆∆∆«¿»»∆
Ûeb‰ È¯‰L ,Ûeb‰ עצמו מצד «∆¬≈«

Ì‰L ,‰ÓLp‰ Ï‡ C¯Úa BÈ‡≈¿≈∆∆«¿»»∆≈
,˙ÈÏÎ˙a BfÓ ‰Ê ÌÈ˜BÁ¯ ובין ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

עצום פער יש והנשמה ≈¿È„Îeהגוף
Ï‡ ‰ÓLp‰ ¯eaÁ ‰È‰ÈL∆ƒ¿∆ƒ«¿»»∆
ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ ,Ûeb‰«≈∆¿ƒ¿«
Ô·eÈ ÔÎŒBÓk .‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈»

‰ÏÚÓÏ,באלוקותÈ„ÎaL ¿«¿»∆ƒ¿≈
ÏL ¯eaÁ‰Â ¯eMw‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ∆
˙eiÓLb ÌÚ ˙e˜Ï‡‰ ˙eiÁe¯»ƒ»¡…ƒ«¿ƒ
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ‰»»¿«¬««≈

Ï"Ê57 במדרש‰ÓLp‰ ‰Ó««¿»»
Ck ,Ûeb‰ ˙‡ ‰‡ÏÓÓ¿«¿»∆«»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰«»»¿«≈∆»»
בין  הגדול הריחוק שלמרות היינו

למעשה  והעולם, הקדושֿברוךֿהוא

העולם, את ממלא הקדושֿברוךֿהוא

‰Ê È¯‰נוצר הזה È„ÈŒÏÚהחיבור ¬≈∆«¿≈
ÌÈ‡¯˜pL ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»∆ƒ¿»ƒ

'‰ÏÈÎ‡' ÌLa שממשיך וכפי ¿≈¬ƒ»
ומבאר.

˙lÚt ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿À«
‰hÓÏ ‰ÏÈÎ‡‰ היא שמטרתה »¬ƒ»¿«»

,Ûeb‰ ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ ¯aÁÏ¿«≈∆«¿»»ƒ«
לעיל, ıBvכמבואר È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ

ÌÁla BLiL ‰M„˜ דבר בכל ¿À»∆∆¿«∆∆
אלוקי  ניצוץ יש דומם, אפילו גשמי,

הגשמי  והלחם אותו, ומקיים שמחייה

הגוף  חיבור את ופועל לגוף חיות נותן

האלוקי  הניצוץ של מכוחו הנשמה עם

Ê‰שבלחם  ÏÚL) העובדה על ∆«∆
האוכל  את המחייה שהוא אלוקות ניצוץ יש ÈkבתורהÓ‡58¯שבלחם ∆¡«ƒ

'Bb Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï מקבל שהאדם החיות היינו האדם, יחיה …««∆∆¿«
עצמו  מהלחם נובעת לא לחם Bb'באכילת 'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èkƒ«»»ƒ¬»»

חיבור  את ופועל חיות נותן הלחם שמכוחו זה הוא הלחם את שמחייה ה' דבר

הגוף  עם BL¯MLהנשמה שבלחם ), האלוקי הניצוץ BÈ˙¯של ‰ÏÚ ∆»¿«¬∆≈
B˙BÈ‰Ï ,Ì„‡‰Ó הלחם כ את שמחייה האלוקית החיות שורש י ≈»»»ƒ¿

Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓ59, כמבואר ƒ¿ƒ«»«…∆¿«¿»≈»«ƒ
ברא  התיקון", "עולם של השתלשלות' ב'סדר העולמות בריאת לפני בחסידות,

התיקון", "עולם התוהו". "עולם את ה'

באופן  המאירים הספירות אורות היינו

ואילו  המקבלים, לכלי ומותאם מדוד

מאירים  האורות התוהו" ב"עולם

המקבלים  כלי לפי שלא רבה בעוצמה

‡e‰L eÈ‰Â האלוקי הניצוץ ¿«¿∆
‰ÌÈÈÚשבלחם  ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

,Ì˙B‡ ¯aÁnL,והנשמה הגוף ∆¿«≈»
ÔÎÏÂ שבלחם האלוקי שהניצוץ כיוון ¿»≈

משורש  הן יותר שגבוה משורש בא

הנפש משורש והן …¿BÁÎaהגוף
Ì¯aÁÏ הגוף בין החיבור את ליצור ¿«¿»

והנפש.

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ¿«»¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ אוכל מספקים ישראל שבני ¿«¿»

כביכול ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלקדושֿברוךֿהוא,
ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓf·e) ˙Ba¯w‰«»¿»«¿««∆∆≈

‰Ê È¯‰ ,˙Ba¯˜ eÏ עניין »»¿»¬≈∆
למעלה  ‰lÙz‰,האכילה È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»

‰Ê ÏÚLהתפילה Ó‡¯על ∆«∆∆¡«
"ÈL·c ÌÚ È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡"»«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ
קריאת  לברכות הכוונה לעיל וכמבואר

שמע  וקריאת ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰שמע ,(∆«¿≈∆
˙ÈÓLb ‰Ó‰a ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L∆»«¿ƒƒ¿≈»«¿ƒ

‰˙È‰Â ,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ הבהמה ««≈«ƒ¿≈«¿»¿»
מציאותה  את ומאבדת למעלה מתעלית

והיא dL¯Laהגשמית ˙ÏÏÎƒ¿∆∆¿»¿»
העליון ‰e‰zהרוחני ÌÏBÚa¿»«…

ÌML)התוהו "‰‡B¯B˙בעולם ∆»»
'eÎ "ÌÈa¯Ó60 בקבלה כמבואר ¿Àƒ

האורות  התוהו שבעולם וחסידות

(המ  והכלים ומצמצמים מרובים גבילים

מובן  ומזה מועטים, האורות) את

ביותר), ונעלית גבוהה בדרגה שמדובר

‰˙È‰Â גבי על שהקריבו הבהמה ¿»¿»
גשמיתÏBÚ‰המזבח כבהמה הקודם ÛBÒŒÔÈ‡c"ממצבה ‡Ê¯" „Ú »«»»¿≈

האיןֿסוף בזוהר(Úe„ikסוד a¯˜c‡האמור ‡Ê¯"L הקרבן סוד «»«∆»»¿À¿»»
"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ61‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ההתעלות ), ידי על ∆«»»¿≈ƒ≈«¿≈∆

ברוחניות גבוהה לדרגה הגשמית הבהמה הבריאה (של של התקרבות
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l"yz'dיד ,dxezÎzgny mei

אֹורֿאיןֿסֹוף  המׁשכת נעׂשית היתה ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

את  "ממּלא הּקּב"ה ׁשּיהיה העֹולם, עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהתחּבר

ָָהעֹולם".

ÌÓ‡,"לגּני "ּבאתי ּכאׁשר ּדוקא הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִִֶֶַַַָָָ

יערי" "אכלּתי האכילה, ענין ׁשּי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשאז

למיכל" אֹורחיּה לאו "ּבאתריּה אבל ,62ּגֹו', ְְְְֲֵֵֵַַָָ

הּתהּו, עֹולם מענין ּגם למעלה ׁשּזהּו ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹוהינּו,

'מרּבים', הם הּתהּו ׁשּבעֹולם ׁשה'אֹורֹות' ְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻּדהגם

מּכלֿמקֹום  ּבאיכּות, ּגם אּלא ּבכּמּות רק ְְְִֵֶַַַָָָֹולא

"ּבאתריּה", מהֿׁשאיןּֿכן האכילה, ענין ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּי

ּוכמֹו האכילה. מענין לגמרי למעלה זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי

ּכדי  רק הּוא האכילה ּבענין  ׁשהּצר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלמּטה,

ּכלל  ּבער ׁשאינֹו הּגּוף, אל הּנׁשמה את ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלחּבר

עם  הּנפׁש ּכחֹות ׁשּיתאחדּו ּכדי אבל הּנפׁש, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹאל

ה  ּבענין צר אין הּנפׁש, אכילה.עצם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

¯‡·Óe איהּו63ּבּמאמר" ּבין החּלּוק ׁשּזהּו , ¿»≈ֲִִֵֶֶַַַָ

חד" וגרמֹוהי ל"איהּו חד" ,64וחּיֹוהי ְְְְִִִַַַַ

"איהּו ּבבחינת רק ׁשּי האכילה ׁשענין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָוהינּו,

ה'ּכלים', ּבחינת הם "ּגרמֹוהי" ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַוגרמֹוהי",

אֹורֿ התחּברּות ׁשּתהיה ּכדי ולכן 'ּגּוף', ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבחינת

ּבענין  צר יׁש "ּגרמֹוהי", ּבחינת עם ְְְְִִִִֵֵֶַַַֹאיןֿסֹוף

וחּיֹוהי  "איהּו ּבבחינת מהֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהאכילה,

האכילה. ּבענין צר אין ְְֲִִֵֶַַָָֹחד",

ּבהמׁשLÈÂו) ּובא קׁשּור זה ׁשענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ

ׁשּלפניֿזה  ּבּמאמר ׁש"אֹור65ֿלהּמבאר , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ
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ב. כו ח"ג ב.62)א. רמא, זח"ג שעח.63)ראה ע' שם המאמרים סע"ב).64)ספר (ג, בהקדמה להבין 65)תקו"ז ד"ה

הסוכות  דחג ב' דיום יום עשר ובחמשה ד"ה וראה ואילך). שסט ס"ע שם המאמרים (ספר תר"ל דבינה מקיפים ענין שורש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  מלמטה העלאה בדרך ‰ÎLÓ˙לאלוקות ˙ÈNÚ ‰˙È‰ (»¿»«¬≈«¿»«

,ÌÏBÚ‰ ÌÚ ¯aÁ˙‰Ï ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ העולם עם האלוקות של חיבור ≈¿ƒ¿«≈ƒ»»
כדי היא בעולם האיןֿסוף והמשכת למטה) מלמעלה המשכה ∆¿È‰iL∆ƒ‰(בדרך

."ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ" ‰"aw‰«»»¿«≈∆»»
‡˜Âc ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆«¿»

,"Èp‚Ï È˙‡a" ¯L‡k היינו «¬∆»ƒ¿«ƒ
ונמשכת  שיורדת האלוקות בדרגת

ונבראים לעולמות «∆Ê‡Lלשייכות
,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ CiL של חיבור «»ƒ¿«»¬ƒ»

עבודתם  ידי על והנבראים האלוקות

לאלוקות  להתקרב הנבראים של

ועל  למטה אלוקות המשכת המעוררת

הכתוב רומז È¯ÚÈ"זה ÈzÏÎ‡"»«¿ƒ«¿ƒ
,'Bbלעיל בדרגות ‡·Ïכמבואר ¬»

יורדות  שלא באלוקות יותר גבוהות

המושג  שייך לא למטה ונמשכות

הזוהר, וכדברי ≈¿»¿"dÈ¯˙‡a'אכילה',
"ÏÎÈÓÏ dÈÁ¯B‡ Â‡Ï62, »¿≈¿≈«

יורד  האלוקי שהאור כפי לא – במקומו

הכתוב  רומז זה שעל למטה ונמשך

לאכול דרכו אין – לגני' ¿»¿eÈ‰Â,'באתי
‰fLe'באתריה' שנקראת זו דרגה ∆∆

Ìbהיא ‰ÏÚÓÏ אפילוÔÈÚÓ ¿«¿»«≈ƒ¿«
,e‰z‰ ÌÏBÚ עניין שייך כן שבהם »«…

B¯B‡'‰L˙'האכילה Ì‚‰c«¬«∆»
,'ÌÈa¯Ó' Ì‰ e‰z‰ ÌÏBÚaL∆¿»«…≈¿Àƒ

˜¯ ‡ÏÂ מרובים‡l‡ ˙enÎa ¿…«¿«∆»
Ìbונעלים eÎÈ‡a˙,מרובים «¿≈

ÌB˜ÓŒÏkÓ הגדולה מעלתם למרות ƒ»»
דתוהו האורות ÌLשל CiL בעולם «»»

‰‡ÏÈÎ‰התוהו  ÔÈÚ,ברוחניות ƒ¿«»¬ƒ»
מתעלית  הגשמית הבהמה כאשר ולכן

גורם  הדבר התוהו בעולם לשורשה

חיבור  ונוצר למטה אלוקות המשכת

והעולמות  האלוקות ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óבין
,"dÈ¯˙‡a" Ôkֿאורֿאין כאשר ≈¿«¿≈

'במקומו' הוא ‰‡ÏÈÎ‰סוף ÔÈÚÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰ וזו ¬≈∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿«»¬ƒ»
והנבראים. מעולמות מעלה שלמעלה אלוקות האכילה BÓÎeדרגת בעניין ¿

,‰hÓÏ,כפשוטה גשמית ¯˜אכילה ‡e‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa C¯v‰L ¿«»∆«…∆¿ƒ¿«»¬ƒ»«
Ï‡ ÏÏk C¯Úa BÈ‡L ,Ûeb‰ Ï‡ ‰ÓLp‰ ˙‡ ¯aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«¿»»∆«∆≈¿≈∆¿»∆

,LÙp‰ חיבור ייווצר והגוף הנפש בין העצום והריחוק הפער שלמרות כדי «∆∆
‡ÔÈביניהם ,LÙp‰ ÌˆÚ ÌÚ LÙp‰ ˙BÁk e„Á‡˙iL È„k Ï·‡¬»¿≈∆ƒ¿«¬…«∆∆ƒ∆∆«∆∆≈

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa C¯ˆ מעצם רחוקים לא מלכתחילה הנפש כוחות כי …∆¿ƒ¿«»¬ƒ»

וכוחות  חיות של המשכה להיות יכולה ולכן מהנפש רחוק שהגוף כמו הנפש

אכילה. ללא גם הנפש אל הנפש מעצם

¯‡·Óeמהר"ש ‰elÁ˜הנזכר,Ó‡na63¯אדמו"ר e‰fL ההבדלÔÈa ¿»≈««¬»∆∆«ƒ≈
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"Ï "„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"64, בזוהר נאמר ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«

והנעלה  (הראשון האצילות שבעולם

של  הכלליים העולמות מארבעת ביותר

אצילותֿבריאהֿ השתלשלות 'סדר

הוא  לאלוקות הביטול יצירהֿעשיה')

ש'איהו  כך כדי עד מוחלטת בצורה

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא וחיוהי',

הם  האצילות בעולם המאירים והאורות

בטלות  העליונות הספירות כי אחד,

גם  אלא בלבד זו ולא ל'מאציל' לגמרי

של  הכלים גם חד', וגרמוהי 'איהו

אחד  הם האצילות שבעולם הספירות

הקדושֿברוךֿהוא  'איהו', עם ממש

שיש  כאן מבואר כך ועל בעצמו,

האכילה  שעניין לעיל האמור את לייחס

להם  שיש בדרגות רק שייך למעלה

והנפש  הגוף חיבור לעניין דימיון

למטה) האכילה עניין ¿»¿eÈ‰Â,(שהוא
‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚL באלוקות למעלה ∆ƒ¿«»¬ƒ»

e‰È‡" ˙ÈÁ·a ˜¯ CiL«»«ƒ¿ƒ«ƒ
Ì‰ "È‰BÓ¯b" Èk ,"È‰BÓ¯‚Â¿«¿ƒƒ«¿ƒ≈
˙ÈÁa ,'ÌÈÏk'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

,'Ûeb' באמצעות האורות הארת כי

באמצעות  הנפש להארת דומה הכלים

È‰zL‰הגוף È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆
ÌÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿≈ƒ

,"È‰BÓ¯b" ˙ÈÁa הכלים שהם ¿ƒ««¿ƒ
האור  את ולצמצם להגביל שנועדו

חיבור  יש שמכלֿמקום הוא והחידוש

וכדי  'גרמוהי' עם האלוקי האור של

זה חיבור ÔÈÚaלפעול C¯ˆ LÈ≈…∆¿ƒ¿«
ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»«∆≈≈
,"„Á È‰BiÁÂ e‰È‡" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«

האורות  עם האיןֿסוף של ‰‡ÏÈÎ‰החיבור ÔÈÚa C¯ˆ ÔÈ‡ קיים והוא ≈…∆¿ƒ¿«»¬ƒ»
נחוצה  שהיא למטה האכילה לגבי לעיל האמור דרך ועל האכילה, ללא גם

הנפש  כוחות עם הנפש עצם חיבור אבל והגוף הנשמה בין חיבור לפעול כדי

באכילה. צורך ללא הוא

¯‡·n‰Ï CLÓ‰a ‡·e ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆»»¿∆¿≈¿«¿…»
‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na65, מה אדמו"ר במאמרי לזה הקודם ר"ש המאמר ««¬»∆ƒ¿≈∆

(דיבור  תש"ל זו, בשנה הרבי של הקודם במאמר ונתבאר הובא תר"ל, בשנת
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מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָאיןֿסֹוף

מקֹום" ּברחּוק החּלּוק 66ּובּבינה ּגם זהּו והרי , ְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּכּידּוע  ל"גרמֹוהי", "חּיֹוהי" ׁשה'ּכלים'67ׁשּבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּדכיון  "חּיֹוהי", נקראים החכמה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדספירת

ּבקרּוב  אֹורֿאיןֿסֹוף "מאיר החכמה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּבספירת

ּובספירת  ּבמעּוט. הם ה'ּכלים' לכן ְְִִִִֵֵֵַַָָמקֹום",

ּברחּוק  אֹורֿאיןֿסֹוף "מאיר ׁשּׁשם ְִִִֵֵֶַָָהּבינה

ה'ּכלים' ענין עּקר מתחיל "ּגרמֹוהי".68מקֹום", , ְְְִִִִִֵַַַַַָ

מקֹומֹות  ּבכּמה להּמבאר סֹותר זה ְְְְְֵֵֶַַָָֹ[ואין

ּדלא  רעין "ּתרין הם ּובינה' ְְְִִֵֵֵֶָָָֹׁש'חכמה

הּבינה 69מתּפרׁשין" ּבספירת ׁשּגם מּובן ׁשּמּזה , ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

ּבספירת  ּכמֹו מקֹום" ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִִֵֵֵַָ"מאיר 

הּבינה  ׁשּספירת ּכפי רק הּוא זה ענין ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהחכמה,

החכמה, ּדספירת ׁשּביּו"ד ו"ד ּבמּלּוי ְְְְְִִִֶַַָָָּכלּולה

"קרּוב  ּבבחינת היא אבל וׁשם מקֹום", ְְֲִִִֵַָָָ

'יׂשראלֿ ּבחינת היא ׁשּׁשם ה', ּבאֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּנמׁשכת

ּתּתאין', 'אּבאֿואּמא ׁשּנקראים ְְְִִִִֶַַָָָָָָָסבאּֿותבּונה'

מקֹום" "רחּוק ּבבחינת נעׂשית ].70אזי ְֲֲִִִֵַַַָ
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ואילך). לג ע' תש"ל המאמרים (ספר ואילך סדר 66)פ"ג (שער מז שער פי"גֿיד. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ

פ"א.אב  67.161)י"ע) ס"ע תש"ח המאמרים ספר סע"ד. פז, מטות לקו"ת ואילך.68)ראה תרסו ס"ע תרס"ו המשך ראה

ובכ"מ.69) ב. יח, ראה פ' לקו"ת א. ד, ח"ג א. נו, ח"ב זהר קפד.70)ראה ע' ענינים אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם לאור יוצא יום', עשר 'ובחמשה המתחיל

האריז"ל בכתבי האמור זו) שנה הסוכות לחג ≈∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"Lמלכות'
˜eÁ¯a ‰Èa·e ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰ÓÎÁ·e ¯˙ka ¯È‡Ó≈ƒ«∆∆«»¿»¿≈»«ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó66, האור ירידת של הדרגות בכל מאיר האיןֿסוף אור כלומר, »
אלא  למטה עד מלמעלה האלוקי

היא  ההארה ואופן מידת דרגה שבכל

אותה  של ומהותה למעלתה בהתאם

עליון  כתר בחינת - בכתר דרגה,

העליונות  הספירות מעשר שלמעלה

האדם) ראש מעל הוא שהכתר (כשם

והנעלית  הראשונה הספירה - ובחכמה

האורֿאיןֿסוף  הספירות, מעשר ביותר

רב, באור היינו מקום, בקירוב מאיר

במקום  יותר מאיר גשמי שאור כשם

בספירת  - בבינה האור, למקור קרוב

מקום, בריחוק מאיר האור הבינה

כמו  יותר, פחותה במידה הארה שהיא

האור, ממקור רחוק מאיר שהאור

e‰Ê È¯‰Â כתר בין האמור ההבדל «¬≈∆
'בקירוב  היא ההארה שבהם וחכמה

ההארה  שבה הבינה לספירת מקום'

הוא  מקום' 'בריחוק ‰elÁ˜היא Ìb««ƒ
,"È‰BÓ¯‚"Ï "È‰BiÁ" ÔÈaL∆≈«ƒ¿«¿ƒ
מקום  בקירוב היא ההארה שב'חיוהי'

לאכילה) זקוקה (ואיננה אור ובריבוי

בריחוק  היא ההארה ב'גרמוהי' ואילו

לאכילה) זקוקה (וכן Úe„ik67מקום «»«
החסידות "È‰BiÁ",בתורת ÌÈ‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒc 'ÌÈÏk'‰L∆«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

לא  שלה הכלים שגם כך כל רב אור בה ומאיר כך כל נעלית החכמה ספירת

'חיוהי' אלא הספירות שאר של הכלים כמו 'גרמוהי' «≈¿ÔÂÈÎcנקראים
"ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ««»¿»≈ƒ≈¿≈»

במיוחד, ורב גדול ‰'ÈÏkואורה ÔÎÏËeÚÓa Ì‰ 'Ì של והשפעתם »≈«≈ƒ≈¿ƒ
ומצומצמת. מועטת היא בחכמה האור וצמצום הגבלת על »ÈÙÒ·eƒ¿ƒ¯˙הכלים
,"ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ÌML ‰Èa‰ האור ולכן «ƒ»∆»≈ƒ≈¿ƒ»

ובחכמה  שבכתר מאור פחות הוא ÔÈÚשבבינה ¯wÚ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ«ƒ¿«
'ÌÈÏk'‰68."È‰BÓ¯b" , «≈ƒ«¿ƒ

האורֿאיןֿסוף  מאיר שבה חכמה בין מהותי הבדל שיש לעיל האמור [על

לשאלה: מקום יש מקום, 'בריחוק' היא ההארה שבה לבינה מקום' 'בקירוב

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰Ï ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â וחסידות בקבלה ¿≈∆≈¿«¿…»¿«»¿
Ì‰ '‰È·e ‰ÓÎÁ'L כמו"ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z"69, ∆»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

ההשפעה  כלומר, תמידי. הוא ובינה' חכמה 'יחוד כי נפרדים, שלא חברים שני

(בשונה  הפסק ללא תמידית, היא לבינה מחכמה הפנימית וההמשכה

היא  שלפעמים אחרות בספירות וההמשכה באופן מההשפעה ואפילו קיימת

לאדמו"ר  תורה' ב'לקוטי וכמבואר נפסקת) היא ולפעמים פנימי, יחוד של

את  מחיה [החכמה] שהנקודה בהיכליה... נקודה ונקרא תחיה "החכמה הזקן:

אין  נקודה אין שאם [הבינה] לו ההיכל יהיה אם וגם כלום, משמש ההיכל

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת

כאחד  שתיהן להיות צריך ולפיכך כלום

דלא  ריעין תרין ובינה] [חכמה והם

של  השכל בכוחות וגם מתפרשין",

נקודת  שהיא החכמה האדם, נפש

התפתחות  ידי על מתקיימת הרעיון

והבינה  בבינה, הרעיון והסתעפות

כוחה  את יונקת העניין הרחבת שהיא

שהחכמה fnL‰מהחכמה, מהאמור ∆ƒ∆
זו  קשורות חזק והבינה כה בקשר בזו

ÈÙÒa¯˙ותמידי  ÌbL Ô·eÓ»∆«ƒ¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó" ‰Èa‰«ƒ»≈ƒ≈
˙¯ÈÙÒa BÓk "ÌB˜Ó ·e¯˜a¿≈»¿ƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ לכאורה זה הרי כן ואם «»¿»
בחכמה  שדווקא לעיל לאמור בסתירה

ואילו ההארה  מקום, בקירוב היא

ועל  מקום, בריחוק היא ההארה בבינה

אין  דבר של שלאמיתו המענה בא כך

סותר, Ê‰זה ÔÈÚ Èk שהבינה ƒƒ¿»∆
בבינה  גם ולכן החכמה עם מאוחדת

מקום  בקירוב הארה ¯˜יש ‡e‰«
‰ÏeÏk ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ««ƒ»¿»
˙¯ÈÙÒc „"eÈaL „"Â ÈelÓa¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ הוי'אותיות שם של י' האות של לחכמה המילוי הרומזת «»¿»
חכמה, – י' הספירות לעשר רומזות הוי' שם של האותיות שארבע (כמבואר

הן  מלכות) – ה מידות, – ו בינה – בחכמה ה קשורה שהבינה והאמור י'ו'ד

והתכללות  בחכמה, כלולה שהיא כפי לבינה מתייחס ממנה נפרדת ואינה

החכמה  ענין היא יו"ד מאותיות י' שהאות כזה באופן היא בחכמה הבינה

הבינה  כי היינו החכמה, של המילוי מאותיות ו"ד באותיות היא והבינה עצמה

עצמה מהחכמה נפרד בלתי חלק להיות ועולה ÈÁ·a˙נכללת ‡È‰ ÌLÂ¿»ƒƒ¿ƒ«
"ÌB˜Ó ·e¯˜",עצמה החכמה ÎLÓpLk˙כמו Ï·‡ הבינה˙B‡a ≈»¬»¿∆ƒ¿∆∆»

ÌML יש ‰', אזי עצמה, מהחכמה חלק לא עצמו, בפני עניין כבר הבינה ∆»
ובינה חכמה בין השייכות הזה במצב כי ובינה חכמה בין È‰ƒ‡הבדל

'‰e·˙eŒ‡·ÒŒÏ‡¯NÈ' ˙ÈÁa– לחכמה רומז 'זקן', לשון 'סבא' ¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿»
והן  החכמה בתוך הכלולות למידות רומז – ו'ישראל' חכמה" שקנה זה "זקן,

תולדות  – ובת בן אותיות את בתוכה הכוללת בינה, – 'תבונה' עם מתייחדות

שבבינה המידות הן אלו ÔÈ‡zz',הבינה, ‡n‡ÂŒ‡a‡' ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒ»«»ƒ
ממוחין  ההשפעה החכמה, פנימיות את מחבר הפנימי, שהייחוד בעוד
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l"yz'dטז ,dxezÎzgny mei

ÔÈÚ‰Â ׁשענין לעיל, ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אּלא  ּגׁשמי, ּבמקֹום אינֹו מקֹום" ְְִֵֵֶַָָָ"קרּוב

מאיר  ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  מה ולכן ּומדרגה, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּבמעלה

מענין  ויּובן מקֹום". "קרּוב נקרא ְְְִִֵֵֵַָָָיֹותר,

ּבבחינת  ׁשהּוא ּבּמחׁשבה, הּׂשכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות

הּוא  הּׂשכל ׁשענין ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַקרּוב,

ועלֿאחתּֿכּמהֿ הּמחׁשבה, מאֹותּיֹות ְְְְִֵַַַַַַַָָָָלמעלה

ועלֿאחתֿ הּמׂשּכיל, ּבכח ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִֶַַַַַַַָֹוכּמה

הרי  העצמי, ההּיּולי ּבּכח ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכּמהֿוכּמה

מּכלֿ הּמחׁשבה, לאֹותּיֹות לגמרי ּבאיןֿער ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּוא

הּמחׁשבה  ּבאֹותּיֹות הּׂשכל התלּבׁשּות ְְְְִִֵֶַַַַָָָמקֹום

וכן  קרּוב. ׁשל ּבאפן היא הּׂשכל, את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשּמגּלֹות

אֹורֿ מאיר ּובחכמה ׁשּב"ּכתר למעלה, ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

מקֹום". ּבקרּוב ְֵֵָאיןֿסֹוף

C‡ֿׁש"אֹור לֹומר ׁשּי אי להבין, צרי עדין «ְֲִִִֵֶַַַָָָ

קרּוב  ּבבחינת וחכמה ּבכתר מאיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאיןֿסֹוף

למעלה  הּוא אֹורֿאיןֿס ֹוף עצמּות הרי ְְְֲֵֵַַָָמקֹום",

"לאו  ּוכמאמר ספירֹות, עׂשר מּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָלגמרי

ּכלל" איהּו מּדֹות אינּון להֹוסיף 71מּכל ויׁש . ְְְִִִִִֵָָ

הּנה  החכמה, לספירת ּבנֹוגע ׁשּבׁשלמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבזה,

ׁשם  להיֹות אפׁשר לכן ּבּטּול, הּוא ׁשענינּה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּכיון

הרי  הּכתר, לספירת ּבנֹוגע אבל מקֹום". ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ"קרּוב

העּלֹות" עּלת קדם הּוא ש"אּוכם ,72אףֿעלּֿפי ִִִַַַָָָָ
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אלי').71) (פתח בהקדמה -72)תקו"ז אור ערך ב כרך חב"ד - הערכים ספר וראה ב). (קלה, לסופו קרוב ת"ע תקו"ז

וש"נ. ואילך. תקמג ע' לחושך ביחס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"אב  הנקראים הבינה, עצם – שבבינה למוחין החכמה עצם ואם שבחכמה,

יחוד  שהוא ותבונה' סבא 'ישראל של הייחוד עליונות, ובינה חכמה עילאין",

ואמא  'אבא בדרגת הם והבינה החכמה חיצוני, יחוד נמוכה, יותר בדרגה

הבינה‡ÈÊתתאין', הזה ÌB˜Ó"במצב ˜eÁ¯" ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚ70.[ ¬««¬≈ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â שהארה לעיל באמור ¿»ƒ¿»»∆

עניין  ידי על נפעלת מקום' 'בריחוק

מקום' 'בקירוב הארה ואילו האכילה,

האכילה  לעניין זקוקה ¿BÓkלא
,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pLֿדיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

הנזכר  יום' עשר 'ובחמשה המתחיל

BÈ‡ "ÌB˜Ó ·e¯˜" ÔÈÚL∆ƒ¿«≈»≈
,ÈÓLb ÌB˜Óa מדובר שהרי ¿»«¿ƒ

באלוקות  למעלה רוחניים בעניינים

גשמי  מקום של להגבלות נתונים שלא

ל'קרוב'‡l‡כלל  ÏÚÓa‰הכוונה ∆»¿«¬»
Œ¯B‡L ‰Ó ÔÎÏÂ ,‰‚¯„Óe«¿≈»¿»≈«∆

¯˙BÈ ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡ רב באור ≈≈ƒ≈
ÌB˜Ó"יותר, ·e¯˜" ‡¯˜ƒ¿»≈»

משל  אלא אינו 'מקום' המושג כאשר

ומבאר. שממשיך וכפי

ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ ÔÈÚÓ Ô·eÈÂ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«¿«≈∆
,‰·LÁna ההתגלות אופן ««¿»»

הוא  שכלי רעיון של וההתפתחות

השכל  בכוח 'נולד' הרעיון שתחילה

שבשלב  הרעיון מכן ולאחר שבנפש

'מתלבש' מופשט, הוא ראשון

ביטוי  וכלי 'לבוש' שהיא במחשבה

השכל  והתלבשות e‰L‡להתגלות ∆
היא במחשבה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙השכל

,·e¯˜ הרעיון בין קרוב יחס יש ≈
המחשבה ללבוש ¿»¿eÈ‰Â,השכלי

ÏÎO‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿««≈∆
עצמו ÏÚÓÏ‰מצד ‡e‰¿«¿»
˙Bi˙B‡Ó של רעיון ‰LÁn·‰,המילים כאמור הוא עצמו והשכל ≈ƒ««¿»»

e‰L‡מופשט BÓk ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ אלא בשכל לא הרעיון, ¿««««»¿«»¿∆
,ÏÈkNn‰ ÁÎa מהשכל למעלה שהוא השכלות, להשכיל הנפשי הכוח ¿…«««¿ƒ

מהמחשבה)(וקלֿוחומר  למעלה BÓkשהוא ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿
‡e‰L קיים השכלי ‰ÈÓˆÚ,הרעיון ÈÏei‰‰ Áka יותר עוד בדרגה ∆«…««ƒƒ»«¿ƒ

מכוח  יותר הנעלה להשכיל, והיכולת האפשרות של הכוח הוא בנפש, עמוקה

‰LÁn·‰,השכל  ˙Bi˙B‡Ï È¯Ó‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ È¯‰ ויש ¬≈¿≈¬…¿«¿≈¿ƒ««¿»»
במילים  מלובש שהוא כפי לרעיון להשכיל והאפשרות היכולת בין עצום פעם

פער ÌB˜ÓŒÏkÓבמחשבה  כאן יש והאיכות המעלה מבחינת שאכן למרות ƒ»»
זאת  בכל ערוך', 'באין ‰LÁn·‰גדול ˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«≈∆¿ƒ««¿»»

·e¯˜ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ,ÏÎO‰ ˙‡ ˙Bl‚nL האדם שבהם ובמילים ∆¿«∆«≈∆ƒ¿…∆∆≈
ודרכן  השכלי מהרעיון רב אור מאיר שהשכיל הרעיון על לחשוב כדי משתמש

מתגלה. È‡Ó¯הוא ‰ÓÎÁ·e ¯˙k"aL ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»∆«∆∆«»¿»≈ƒ
"ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ גם נעלה עצמו שהאיןֿסוף למרות כי ≈¿≈»

ומאיר  בהם מתגלה הוא וחכמה, מכתר

'בקירוב  הארה זו ולכן רב באור בהם

מקום'.

ÔÈ„Ú C‡ האמור המשל לאחר גם «¬«ƒ
אין  במחשבה, השכל מהתלבשות

כי לגמרי מחוור CÈ¯»̂ƒהדבר
CiL CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï ייתכן איך ¿»ƒ≈«»

¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L ¯ÓBÏ«∆≈≈ƒ
·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‰ÓÎÁÂ ¯˙Îa«∆∆¿»¿»ƒ¿ƒ«≈
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ È¯‰ ,"ÌB˜Ó»¬≈«¿
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿»¿«¿≈
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ

¯Ó‡ÓÎe'אליהו ב'פתח הזוהר ¿«¬«
e‰È‡ ˙BcÓ ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï"»ƒ»ƒƒƒ

"ÏÏk71, עצמיות "הוא", כלומר, ¿»
בהגדרות  כלל מוגדר אינו האיןֿסוף,

אמנם  כי הספירות, הן אלו, מידות של

בהם  ויש אלוקיים כוחות הן הספירות

בעוד  אבל מהאיןֿסוף הארה

(כמו  והגדרות 'ציור' יש שלספירות

מהן  אחת שלכל וכו' חסד חכמה,

עצמו  האיןֿסוף הרי משלה), תכונות

הל  ההגדרות מכל ונעלה לו,מופשט

הארת  מדוע ביאור נדרש עדיין ואםֿכן

הארה  נקראת ובחכמה בכתר האיןֿסוף

מקום'? 'בקירוב

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ נוסף עניין ¿≈¿ƒ»∆
זו, אפשר ÓÏLaL‡בשאלה היה ∆ƒ¿»»

מובן  להיות יכול הדבר כלומר, לומר,

‰e‡ומתקבל  dÈÚL ÔÂÈk ‰p‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ««»¿»ƒ≈≈»∆ƒ¿»»
Ïeha ונחנו' שכתוב כמו ביטול על מורה ו"מה" מה" 'כח בשמה כנרמז ƒ

בלבד),מה' נקודה והיא השכל התגלות ראשית היא שהחכמה משום (וזאת

ÌL ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏ של באופן עצמו האיןֿסוף של "˜¯e·הארה »≈∆¿»ƒ¿»≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯‰ ,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒÏ Ú‚Ba Ï·‡ ."ÌB˜Ó»¬»¿≈«ƒ¿ƒ««∆∆¬≈««ƒ

"˙BlÚ‰ ˙lÚ Ì„˜ ‡e‰ ÌÎe‡"˘72, אף עליון, "כתר בזוהר נאמר »»»ƒ«»ƒ
אוכם  מכלֿמקום) ביותר, בהיר אור (היינו ומצוחצח צח אור דאיהו גב על

של  הסיבה שהוא בעצמו הוא ברוך (הקדוש העילות" עילת קדם הוא (שחור)

דרגה  הוא עצמו מצד עליון כתר אחרות, ובמילים הכל), מקור היינו הסיבות,

ולפי  אליו, בטל הוא אורֿאיןֿסוף, לפני עומד הוא כאשר אך ביותר, נעלית
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להבין, צרי ּוכמֹוֿכן ענינֹו. זה אין ְְְִִִִֵֵֶָָָָָמּכלֿמקֹום 

הּכחֹות, עם הּנפׁש עצם חּבּור להיֹות אפׁשר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי

מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר הּגדֹול 73הלא הרחּוק ְְְֲִַַָָָָֹֹ

מּכל  ׁש"לאו הּנפׁש, לעצם הּנפׁש ּכחֹות ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבין

ּכ איהּו מּדֹות ּכלל אינּון ּבער ׁשאינּה לל", ְְְִִִֵֵֶֶָָָ

ׁשּׁשֹולט  הרצֹון ענין ׁשּיׁשנֹו ואף הּגלּויים. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלּכחֹות

מכריח  זה אין מּכלֿמקֹום הּכחֹות, ּכל ְִִֵֶַַַַָָָֹעל

הּוא  הענין א להעצם. מקֹום' ּב'קרּוב ,74ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּומרּוצת  הּטית רק הּוא הרצֹון ענין ׁשּכל ְְְִִֶַַַַַָָָָלפי

הּוא  הרי ולכן לעצמֹו, מציאּות ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָהּנפׁש,

נעׂשה  ועלֿידֹו הּנפׁש, לעצם מקֹום' ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ'ּבקרּוב

הּכחֹות. עם הּנפׁש ִִֶֶַַֹחּבּור

החכמה,p‰Â‰ז) ּוספירת הּכתר ספירת על ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַַַַָָ

אֹורחיּה לאו ׁש"ּבאתריּה ְְְֱֵֵֶֶַַָנאמר

לאֹורֿ ּבער אינם הם ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָלמיכל",

מאיר  ׁש"אֹורֿאיןֿסֹוף ּכיון מּכלֿמקֹום ִִֵֵֵֵֶָָָאיןֿסֹוף,

ּבענין  צר ׁשם אין לכן מקֹום", ּבקרּוב ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבהם

מתחיל  ה'אכילה' ׁשענין והינּו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָה'אכילה'.

ׁשהם  ה'ּכלים', ענין הּוא ׁשּׁשם הּבינה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבספירת

ּבבחינת  מהֿׁשאיןּֿכן נּכרת', ּבלּתי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּב'דבקּות

לפי  והינּו ה'אכילה', ּבענין צר אין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹה'אֹור'

"ּבקרּוב  הּוא ׁשּלכן נּכרת', ּב'דבקּות הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשהאֹור

זה  על הּמׁשל וכּידּוע כּו'. ׂשכל 75מקֹום" מּבעל ְִֵֶֶַַַַַַָָָָ
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נב.73) ע' תרס"ט המאמרים ספר א. יח, בראשית חיים תורת גם קצ.74)ראה ע' עזר"ת המאמרים ספר גם ספר 75)ראה

פמ"ג. ח"א תער"ב המשך גם וראה ואילך. קפח ס"ע שם המאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מתבטל  שהכתר מאחר כי לומר אפשר היה הארת זה הרי האיןֿסוף, מול אל

זה  אין דבר של לאמיתו אך מקום', 'קירוב' של באופן היא בכתר האיןֿסוף

כי מספיק, BÈÚביאור ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ עניינו עיקר אינו זה ביטול ƒ»»≈∆ƒ¿»
היא  בכתר האיןֿסוף שהארת ייתכן איך עומדת, במקומה והשאלה הכתר של

מקום'? 'בקירוב

ÔÎŒBÓÎe מדוע ביאור שצריך כשם ¿≈
הארה  היא בכתר האיןֿסוף הארת

גם  כך מקום' ÔÈ·‰Ï,'בקירוב CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
ÌˆÚ ¯eaÁ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»ƒ¿ƒ∆∆

,˙BÁk‰ ÌÚ LÙp‰ על שגם «∆∆ƒ«…
גם  ייתכן שהוא לעיל נאמר זה חיבור

האכילה ללא  Ó·‡¯עניין ‡Ï‰¬…¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa73 בתורת ¿«»¿

‰ÏB„bהפער ‰¯eÁ˜החסידות  »ƒ«»
LÙp‰ ˙BÁk ÔÈaL כוחות שהם ∆≈…«∆∆

ומגבלות  הגדרות להם ∆∆¿ÌˆÚÏשיש
ÔeÈ‡ ÏkÓ Â‡Ï"L ,LÙp‰«∆∆∆»ƒ»ƒ

,"ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ וכשם ƒƒ¿»
מוגדרת  לא האלוקות שעצמיות

כלל, הספירות של ובמגבלות בהגדרות

בהגדרות  מוגדרת לא הנפש עצם כך

כיוון  הפרטיים הכוחות «≈∆dÈ‡Lשל
ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ÏÏk C¯Úa¿≈∆¿»«…«¿ƒ
שהארת  הדברים פשר מה כן ואם

מקום'? 'בקירוב היא בכוחות הנפש

ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ BLiL Û‡Â¿«∆∆¿ƒ¿«»»
,˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ËÏBML וכפי ∆≈«»«…

הקודם  במאמר הזה בעניין שנתבאר

יום'), עשר 'ובחמשה המתחיל (דיבור

ומתמיד  רוצה אדם שאם למשל "כמו

להשיג  יוכל אזי ללמוד, בטבעו

ברֿשכל  שאינו אףֿעלֿפי הלימוד

רבותינו  שאמרו וכמו יגעתי גדול, ז"ל

במקום  אדם ילמד לעולם ז"ל רבותינו ממאמר גם וכמובן תאמין, ומצאתי

מכלֿמקום  השכל, כוח עלֿידי הוא שהלימוד שאףֿעלֿפי והיינו חפץ, שלבו

ללמד  חפץ ליבו וכיוון כאשר השכל...", כוח על הרצון פועל זה, עניין

הכוחות  על הנפש של ישירה השפעה שיש נמצא הכוחות, על שולט שהרצון

אמנם  È‰iL‰הפרטייםֿהגלויים, ÁÈ¯ÎÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ,הרצון ƒ»»≈∆«¿ƒ«∆ƒ¿∆
ÌˆÚ‰Ï 'ÌB˜Ó ·e¯˜'a לא הכוחות על הרצון של השליטה ולכאורה ¿≈»¿»∆∆

מקום. בקירוב היא שההארה מחייבת

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡74, לכך גורם כן הרצון דבר, של לאמיתו כי היא והביאור «»ƒ¿»
משום  לא (וזאת מקום בקירוב תהיה בכוחות הנפש שולט שהארת שהרצון

אחרת) מסיבה אלא הכוחות ¯˜על ‡e‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«»»«

LÙp‰ ˙ˆe¯Óe ˙Èh‰ מוגדר,,עצמה פרטי כוח e‡ÈˆÓ˙ולא BÈ‡Â «»«¿««∆∆¿≈¿ƒ
BÓˆÚÏ,עצמה הנפש של ביטוי ‰e‡אלא È¯‰ ÔÎÏÂ הרצון·e¯˜a' ¿«¿¿»≈¬≈¿≈

B„ÈŒÏÚÂ ,LÙp‰ ÌˆÚÏ 'ÌB˜Ó'כ'ממוצע המשמש הרצון באמצעות »¿∆∆«∆∆¿«»
והכוחות  הנפש בין ‰BÁk˙ו'מתווך' ÌÚ LÙp‰ ¯eaÁ ‰NÚ ולכן «¬»ƒ«∆∆ƒ«…

הארה  אכן היא בכוחות הנפש הארת

מקום. בקירוב

¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿ƒ««∆∆
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒe נאמר כך שעל ¿ƒ««»¿»

בהם  מאיר שהאיןֿסוף האריז"ל בכתבי

מקום  המצוטט Ó‡¯בקירוב בזוהר ∆¡«
‡dÈÁ¯Bלעיל  Â‡Ï dÈ¯˙‡a"L∆¿«¿≈»¿≈

,"ÏÎÈÓÏ כשהאיןֿסוף) במקומו ¿≈«
יורד  ואינו עצמו מצד שהוא כפי מאיר

למטה) דרכו ונמשך ושם אין לאכול,

עניין  את לפעול צורך בלי היא ההארה

או  הקרבנות ידי על (הנפעל האכילה

לעיל) כמבואר ‰BÈ˙התפילות, ÌÚc¿ƒ¡
Ì‰ ÌbL והחכמה ‡ÌÈהכתר ∆«≈≈»

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï C¯Úa והפער ¿≈∆¿≈
ובין והריחוק  הוא ביניהם האיןֿסוף

שיעור  ÔÂÈkלאין ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ì‰a ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡"L∆≈≈ƒ»∆

,"ÌB˜Ó ·e¯˜a לעיל כמבואר ¿≈»
ÔÈÚa C¯ˆ ÌL ÔÈ‡ ÔÎÏ»≈≈»…∆¿ƒ¿«

'‰ÏÈÎ‡'‰ בכתר יש בלעדיה וגם »¬ƒ»
האיןֿסוף. הארת את ¿»¿eÈ‰Â,ובחכמה

Î‡'‰ ÔÈÚL'‰ÏÈ,בו והצורך ∆ƒ¿«»¬ƒ»
את  שפועלת מלמטה כהתעוררות

מלמעלה, ÏÈÁ˙Ó«¿ƒההמשכה
ÌML ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa בספירת ƒ¿ƒ««ƒ»∆»

דווקא  ‰'ÌÈÏk',הבינה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««≈ƒ
,'˙¯k ÈzÏa ˙e˜·„'a Ì‰L∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
באיןֿסוף  דבקים הכלים גם כלומר,

בגלוי  שנראה (ומה ניכרת שאיננה והתבטלות דביקות זו ה'ציור'אבל הוא

רק  אלא מקום בקירוב בהם מאיר האיןֿסוף אין ולכן הכלים), של וההגבלה

מקום, ÔÈÚaבריחוק C¯ˆ ÔÈ‡ '¯B‡'‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«»≈…∆¿ƒ¿«
'‰ÏÈÎ‡'‰,בו יאיר שאיןֿסוף ‰e‡כדי ¯B‡‰L ÈÙÏ eÈ‰Â »¬ƒ»¿«¿¿ƒ∆»

,'˙¯k ˙e˜·„'a בו ניכרת סוף האין אל וביטולו באיןֿסוף דבקותו כי ƒ¿≈ƒ∆∆
האור) מקור המאור, של והתפשטות התגלות הוא האור עניין כל ≈«∆ÔÎlL(כי

'eÎ "ÌB˜Ó ·e¯˜a" ‡e‰ מספירת החל הוא הכלים עניין שעיקר וכיוון ¿≈»
היא  בבינה וההארה מקום בקירוב היא ובחכמה בכתר שההארה נמצא הבינה,

מקום. בריחוק

Úe„iÎÂהחסידות Ê‰בתורת ÏÚ ÏLn‰75,ÏB„b ÏÎN ÏÚaÓ ¿«»««»»«∆ƒ««≈∆»
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ּברֿׂשכל  ׁשאינֹו לאדם עצמֹו את ׁשּמׁשּפיל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגדֹול,

ּביניהם, ׁשּיכּות נעׂשית ועלֿידיֿזה ,ּכלּֿכ ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגדֹול

ּבקּצּור  עּמֹו לדּבר יכֹול ׁשהיה ׁשּלמרֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָועד

כּו', ּבאריכּות עּמֹו מדּבר  הּוא מּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵַַָָָנמרץ,

אליו. מקֹום ּבקרּוב עֹומד ְְֵֵֵֵֶֶַָָׁשעלֿידיֿזה

e‰ÊÂ אין הּתחּיה) (עֹולם ׁש"עֹולםֿהּבא מה ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַָָָָ

לעתידֿ ּכי ׁשתּיה", ולא אכילה לא ְְֲִִִִֶָָָֹֹּבֹו

יהיה  מקֹום ׁשּכל ועד 'אֹורֹות', רּבּוי יהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָֹלבא

ׁשהּוא  ּכמֹו אז יהיה ולכן מקֹום', 'קרּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבבחינת

ׁשהּוא  ּוכמֹו למיכל", אֹורחיּה "ּדלאו ְְְְְְֵֵֵֶַַָ"ּבאתריּה",

ּבענין  צר ׁשאין הּכחֹות, עם הּנפׁש עצם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּבקּׁשּור

(ּכּנ יהיה האכילה ּכזה ּובאפן ה), סעיף "ל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

נּזֹון  ׁשּיהיה הּגׁשמי, לּגּוף ּבנֹוגע ּגם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלעתידֿלבא

יהיה  זה וענין לאכילה. יצטר ולא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמאלקּות,

ּכפי  ולא האכילה, מהעּדר צער יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבאפן

ׁשהצטער  סיני ּבהר ּבהיֹותֹו מׁשה אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשהיה

לפי  והינּו ד), סעיף  (ּכּנ"ל האכילה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָמהעּדר

יכֹול  ׁשּלֹו הּגּוף היה לא לכן אּׁשה', 'ילּוד ְִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה

לעתידֿ מהֿׁשאיןּֿכן כּו', הּגּלּוי עצם את ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלקּבל

ועצמֹותי" ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגּופים, ׁשּיתּבררּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹלבא

ולא  הּׁשכינה, מּזיו נּזֹון יהיה הּגּוף אזי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָֹיחליץ",

ענין  ואדרּבה, האכילה, העּדר על ּכלל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיצטער

רב  ענג מּתֹו יהיה .76זה ְִִֶֶֶַֹ

הּסּכֹות LÈÂח) חג ּבין החּלּוק ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ִֵֶֶַַַַַֻ

הּסּכֹות  ּבחג ּדהּנה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַֻלׁשמיניֿעצרת.

ּבּסּכֹות",31נאמר  יׁשבּו ּביׂשראל האזרח "ּכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֻ

חג  ּבכל ּכמֹו האכילה, ענין להיֹות צרי ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּובּסּכה

ּוׁשתּיה  ּבאכילה חּיּוב לעתיד77ֿׁשּיׁש ּכמֹו (ולא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

ולא  אכילה לא ּבֹו אין ׁשה"עֹולםֿהּבא ְֲִֵֶַָָָָָֹֹֹלבא,

רּבּוי  היה הּסּכֹות ׁשּבחג זאת, ועֹוד ְְְִִֶַַָָָֹֻׁשתּיה).
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ס"ב. שם אדה"ז שו"ע תרכט. ר"ס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtLnLשכל דברי ללמד BÈ‡Lויורד Ì„‡Ï ∆«¿ƒ∆«¿¿»»∆≈

CkŒÏk ÏB„b ÏÎNŒ¯a,כמוהו˙eÎiL ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ «≈∆»»«¿«¿≈∆«¬≈«»
Âקרובה ,Ì‰ÈÈaהיא כךÚ„ההתקרבות ÏBÎÈכדי ‰È‰L ˙B¯ÓlL ≈≈∆¿«∆«¿∆»»»

הגדול השכל בעל ÏBnÚ„האיש ¯a גדול עם כך כל שכל בעל שאינו מי ¿«≈ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ı¯Ó ¯ev˜a¿ƒƒ¿»ƒ»»
,'eÎ ˙eÎÈ¯‡a BnÚ ¯a„Ó ‡e‰¿«≈ƒ«¬ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הדיבור באמצעות ∆«¿≈∆
ÌB˜Óבאריכות  ·e¯˜a „ÓBÚ≈¿≈»
ÂÈÏ‡ יורד האיןֿסוף בנמשל, גם וכך ≈»

בהתקרבות  ובחכמה בכתר ונמשך

מקום'. כ'קירוב שמוגדרת

‡a‰ŒÌÏBÚ"L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«»
שבו  לעולם הכוונה שאין הוכח (ולעיל

על  מדובר אלא גופים ללא נשמות יש

‰iÁz‰ ÌÏBÚ ויהיו המתים כשיחיו »«¿ƒ»
בגופים  Ï‡נשמות Ba ÔÈ‡ (≈…

,"‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ולעיל ¬ƒ»¿…¿ƒ»
שהגוף  ייתכן איך השאלה נשאלה

כך  ועל ושתייה, אכילה ללא יתקיים

כאן  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡המענה בא Èk ,ƒ∆»ƒ»…
„ÚÂ ,'˙B¯B‡' Èea¯ ‰È‰È והאור ƒ¿∆ƒ¿«

כך  כדי עד רב בגילוי יאיר האלוקי

ÌB˜Ó ÏkL,כולה המציאות בכל ∆»»
תהיה  שבו הגשמי הזה העולם כולל

גשמיים בגופים המתים ∆¿È‰Èƒ‰תחיית
ÔÎÏÂ ,'ÌB˜Ó ·e¯˜' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»¿»≈

Ê‡ ‰È‰Èכולה המציאות BÓkבכל ƒ¿∆»¿
Â‡Ïc" ,"dÈ¯˙‡a" ‡e‰L∆¿«¿≈¿»

,"ÏÎÈÓÏ dÈÁ¯B‡ שהאור וכשם ¿≈¿≈«
רב  בגילוי מאיר מקומו בעיקר האלוקי

כמבואר  האכילה, בעניין צורך ללא

מקום  בכל יהיה כך באריכות, לעיל

ÌˆÚ ¯eM˜a ‡e‰L BÓÎe¿∆¿ƒ∆∆
C¯ˆ ÔÈ‡L ,˙BÁk‰ ÌÚ LÙp‰«∆∆ƒ«…∆≈…∆
ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬ƒ»««¿ƒ

נעלה ‰) הנפש עצם שאמנם

הארת  זאת ובכל שיעור, לאין מהכוחות

צורך  ללא היא בכוחות הנפש עצם

האכילה  הנפש בעניין הארת (ורק

אכילה), דורשת הזה, בזמן בגוף,

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰Êk ÔÙ‡·e¿…∆»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÔBf ‰È‰iL ,ÈÓLb‰ ÛebÏ Ú‚Ba Ìb ישירות‡ÏÂ ,˙e˜Ï‡Ó «¿≈««««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ≈¡…¿…

‰ÏÈÎ‡Ï C¯ËˆÈ גשמי.של Ê‰מזון ÔÈÚÂ מאלוקות הגוף של התזונה ƒ¿»≈«¬ƒ»¿ƒ¿»∆

‰È‰È ‡lL ÔÙ‡a ‰È‰È לגוףÈÙk ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡‰ ¯cÚ‰Ó ¯Úˆ ƒ¿∆¿…∆∆…ƒ¿∆««≈∆¿≈»¬ƒ»¿…¿ƒ
¯cÚ‰Ó ¯ÚËˆ‰L ÈÈÒ ¯‰a B˙BÈ‰a ‰LÓ Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆…∆ƒ¿¿«ƒ«∆ƒ¿»≈≈∆¿≈

eÈ‰Â ,(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÏÈÎ‡‰ הצטער כן רבנו שמשה לכך והסיבה »¬ƒ»««¿ƒ¿«¿
היא  שתה ולא אכל לא סיני בהר שבהיותו 'eÏÈ„מכך ‰È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿

,'‰M‡ הנפלאה מעלתו למרות ולכן ƒ»
גשמי  גוף היה ‰È‰גופו ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»

Ïa˜Ï ÏBÎÈ BlL Ûeb‰ ולהכיל «∆»¿«≈
'eÎ Èelb‰ ÌˆÚ הגוף ‡˙ וחיות ∆…∆«ƒ

צער, לו גרמה אלוקות »Œ‰Óמגילוי
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈∆»ƒ»…

e¯¯a˙iL כל ויזדככו יתעדנו ∆ƒ¿»¿
·e˙kL BÓk ,ÌÈÙeb‰ בנבואה «ƒ¿∆»

לעיל ∆¿»¿"EÈ˙BÓˆÚÂהנזכרת
,"ıÈÏÁÈ,יתעלה ‰Ûebוהגוף ÈÊ‡ «¬ƒ¬««

‡ÏÂ ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBf ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒƒ«¿ƒ»¿…
¯cÚ‰ ÏÚ ÏÏk ¯ÚËˆÈƒ¿«≈¿»«∆¿≈

,‰a¯„‡Â ,‰ÏÈÎ‡‰ בלבד זו לא »¬ƒ»¿«¿«»
אלא  צער לגוף יגרום לא «¿ÔÈÚƒשהדבר

‰Ê והשתייה האכילה העדר של ∆
·¯ ‚Ú CBzÓ ‰È‰È76. ƒ¿∆ƒ…∆«
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (Á ההבדל ¿≈«∆∆

יש  שבו הזה הזמן בין לעיל המבואר

לעתיד  של לזמן האכילה, עניין את

האכילה  עניין את אין שבו לבוא

ההבדל  אודות לעיל למבואר (כהמשך

האיןֿ שם באלוקות, גבוהות דרגות בין

צורך  וללא מקום' 'בקירוב מאיר סוף

נמוכות  יותר לדרגות האכילה, בעניין

מקום' 'בריחוק מאיר סוף האין שם

עניין  ידי על נפעלת וההמשכה

Á‚האכילה) ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb««ƒ≈«
˙¯ˆÚŒÈÈÓLÏ ˙Bkq‰ כפי «Àƒ¿ƒƒ¬∆∆

ומפרט. שממשיך

¯Ó‡ ˙Bkq‰ ‚Áa ,‰p‰c31 ¿ƒ≈¿««À∆¡«
e·LÈ Ï‡¯NÈa Á¯Ê‡‰ Ïk"»»∆¿»¿ƒ¿»≈≈¿
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kq·e ,"˙Bkqa«À«À»»ƒƒ¿

בסכות' 'ישבו מהציווי »¿ÔÈÚƒכחלק
LiL ‚Á ÏÎa BÓk ,‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿¿»«∆≈

·eiÁ ההלכה פי על ומצווה ƒ
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a77BÓk ‡ÏÂ) «¬ƒ»¿ƒ»¿…¿

‡a‰ŒÌÏBÚ"‰L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»»«»
,˙‡Ê „BÚÂ .("‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ לחיוב בנוסף ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…

שייכות  הסוכות לחג יש האדם, על שחל הסוכות חג בימי ושתייה האכילה
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ׁשהקריבּו לאּׁשי"), ("לחמי הּקרּבנֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָּבענין

ּבׁשמיניֿעצרת  מהֿׁשאיןּֿכן ּפרים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשבעים

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר אחד", "ּפר 78הקריבּו ְְֲִִֵֶַַַַָ

לי  עׂשּו לעבדיו: ׁשאמר ּבׂשרֿודם למל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָמׁשל

לאֹוהבֹו: אמר האחרֹון ּבּיֹום ּגדֹולה. ְְְֲֲַַַָָָָסעּודה

("ּבֹוא  מּמ ׁשאהנה ּכדי קטּנה סעּודה לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה

ואּתה" אני ּדיקא,79ּונגלּגל קטּנה" "סעּודה ,( ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

אם  (ּכי מּמּנה קטּנה ׁשּתהיה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהינּו,

קטּנה), אינּה הרי מּמּנה, קטּנה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

ׁשל  הּגדֹולה הּסעּודה ׁשּבער ּבלבד, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻנקּדה

ה  הּסּכֹות, ׁשּבחג ּפרים נחׁשב ׁשבעים זה רי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ

ׁשם  ׁשאין לעתידֿלבא ּבדגמת האכילה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלהעּדר

לא  ׁשּלעתידֿלבא אּלא ׁשתּיה, ולא אכילה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא

ּבׁשמיניֿעצרת  אבל ּכלל, האכילה ענין ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָיהיה

ּדלעתידֿלבא, לּגלּויים הּגענּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹעכׁשו,

עלּֿכלּֿפנים, קטּנה" "סעּודה להיֹות ְְְְִִִַַָָָָָצריכה

אחד". "ּפר מקריבים ְְִִֵֶַַָָולכן

הענינים p‰Â‰ט) ׁשני ּגםּֿכן י ׁשנם ּבּתֹורה ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

הּלחם  ענין יׁשנֹו ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַהּנ"ל,

ּבחינת  ּגם יׁש א ׁשּבּתֹורה, (אכילה) ְְֲִִֵֶַַַַַָָָוהּמזֹון

ֿקּודׁשאּֿברי עם מאחדת ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶַָָֻהּתֹורה

צר אין (ׁשּׁשם מקֹום" "קרּוב ּבבחינת ְִִֵֵֶֶַָָֹהּוא

אֹורחיּה לאו ׁש"ּבאתריּה ּכּנ"ל, האכילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבענין

ּתֹורה", "ּכתר ּבׁשם נקראת זֹו ּובחינה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָלמיכל"),

מּזה 80ּכי  זה מׁשּתלׁשלים הּכתרים עד 81ּכל , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

הּכתר  ספירת ׁשּלכן הּקו, ׁשּלפני הּגדֹול ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעּגּול

ׁשהּוא  הּקו ּכמֹו ולא מקֹום", "ּבקרּוב ְְְִֵֶַַָֹהיא
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לו.78) כט, פינחס פירש"י ב. נה, כד.79)סוכה פכ"א, קפט 80)במדב"ר ע' עזר"ת המאמרים ספר ראה - לקמן בהבא

המשך 81)ואילך. ואילך. רס ע' תרס"ה ואילך. יד ס"ע תרנ"ט קטו. ע' תרמ"ג המאמרים ספר ג. נב, קרח לקו"ת ראה

פש"מ. ח"ב פע"ט. ח"א תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ושתיה, לאכילה ‰Ba¯w˙נוספת ÔÈÚa Èea¯ ‰È‰ ˙Bkq‰ ‚ÁaL∆¿««À»»ƒ¿ƒ¿««»¿»

בתורה ( ÈM‡Ï",הנקראים ÈÓÁÏ" והמזון הלחם הם שהקרבנות היינו «¿ƒ¿ƒ«
כביכול  הקדושֿברוךֿהוא, e·È¯˜‰Lשל 'מוסף'), כקרבן החג ימי במשך ∆ƒ¿ƒ

התמיד) קרבנות ÌÈ¯t,(מלבד ÌÈÚ·L יחסית קרבנות של רב מספר ƒ¿ƒ»ƒ
החגים  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óלשאר

e·È¯˜‰ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLa לקרבן ƒ¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿ƒ
‡Á„"'מוסף' ¯t",בלבד «∆»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe78 בגמרא ¿«¬««≈
שבעים  הקריבו הסוכות שבחג כך על

פר  רק הקריבו עצרת ובשמיני פרים,

Ì„ÂŒ¯Naאחד  CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆»»»»
ÈÏ eNÚ :ÂÈ„·ÚÏ ¯Ó‡L∆»««¬»»¬ƒ

‰ÏB„b ‰„eÚÒ הכוונה ובנמשל ¿»¿»
רבים. ‰‡ÔB¯Áלקרבנות ÌBia של «»«¬

ימים  שבעה שנמשכה הגדולה הסעודה

¯Ó‡ המלך:B·‰B‡Ï כעת‰NÚ »«¿¬¬≈
‰‰‡L È„k ‰pË˜ ‰„eÚÒ ÈÏƒ¿»¿«»¿≈∆≈»∆

EnÓ המדרש,(בעצמך ובלשון ƒ¿
לאוהבו  אמר ÏbÏ‚eהמלך ‡Ba"¿«¿≈

"‰z‡Â È‡79,ברעהו איש ונשמח ¬ƒ¿«»
בסעודה  "eÚÒ„‰ופחות ,(¿»

,‡˜Èc "‰pË˜ ז"ל וחכמינו ¿«»«¿»
קטנה' 'סעודה ואומרים מדייקים

,eÈ‰ קטנה LÙ‡ŒÈ‡L¯הכי «¿∆ƒ∆¿»
‰È‰zL יותרÈk) ‰pnÓ ‰pË˜ ∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆»ƒ

‰È‰zL ¯LÙ‡ Ì‡ יותר‰pË˜ ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿«»
dÈ‡ È¯‰ ,‰pnÓ הכי,(‰pË˜ ƒ∆»¬≈≈»¿«»

,„·Ïa ‰c˜ שכמעט קטנה נקודה ¿À»ƒ¿«
ניכרת  ‰eÚq„‰לא C¯ÚaL∆¿≈∆«¿»

ÌÈ¯t ÌÈÚ·L ÏL ‰ÏB„b‰«¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙Bkq‰ ‚ÁaL הפר ∆¿««À¬≈∆

קטנה'האחד  'סעודה «¿∆LÁ·שנחשב
,‰ÏÈÎ‡‰ ¯cÚ‰Ï לא כאילו ¿∆¿≈»¬ƒ»
כלל  אכילה »¿Ó‚„a¿À˙הייתה

‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆≈»…
‡l‡ ,‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿…¿ƒ»∆»
ÔÈÚ ‰È‰È ‡Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»……ƒ¿∆ƒ¿«

,ÏÏk ‰ÏÈÎ‡‰ לעיל כמבואר »¬ƒ»¿»
ÌÈÈeÏbÏ eÚb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÂLÎÚ ˙¯ˆÚŒÈÈÓLa Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿»∆¬«ƒ…ƒ«¿«ƒƒ
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ "‰pË˜ ‰„eÚÒ" ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ»ƒ¿¿»¿«»«»»ƒ

ÔÎÏÂ הזה ‡Á„".בזמן ¯t" ÌÈ·È¯˜Ó ¿»≈«¿ƒƒ«∆»
,Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔkŒÌb ÌLÈ ‰¯Bza ‰p‰Â (Ë אכילה של ¿ƒ≈«»∆¿»«≈¿≈»ƒ¿»ƒ««

מהאכילה  (‡ÏÈÎ‰)ולמעלה ÔBÊn‰Â ÌÁl‰ ÔÈÚ BLÈ È¯‰L∆¬≈∆¿ƒ¿««∆∆¿«»¬ƒ»
,‰¯BzaL שם (על "לחם" נקראת שהתורה המאמר בתחילת לעיל כמבואר ∆«»

גוף  בפנימיות חודר שהמזון כשם האדם בפנימיות חודר התורה שלימוד

ÌÚהאדם) ˙„Á‡Ó ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa Ìb LÈ C‡«≈«¿ƒ««»¿ƒ∆ƒ¿À∆∆ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ֿהקדושֿברוך ¿»¿ƒ

התורה  של וההתאחדות בעצמו, הוא

היא  הקדושֿברוךֿהוא »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙עם
ÌML) "ÌB˜Ó ·e¯˜" בדרגה ≈»∆»

מקום' 'קירוב ÔÈÚaשל C¯ˆ ÔÈ‡≈…∆¿ƒ¿«
dÈ¯˙‡a"L ,Ï"pk ,‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»««∆¿«¿≈

,"ÏÎÈÓÏ dÈÁ¯B‡ Â‡Ï כמבואר »¿≈¿≈«
BÊלעיל  ‰ÈÁ·e שלמעלה ), בתורה ¿ƒ»

מאירה  והאלוקות בה מהאכילה,

מקום' ÌLa'בקירוב ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
Èk ,"‰¯Bz ¯˙k"80 לכך והסיבה ∆∆»ƒ

קשור  היא ש'כתר' מקום בקירוב

וחסידות  בקבלה «Ïkאשר המבואר
‰Ê ÌÈÏLÏzLÓ ÌÈ¯˙k‰«¿»ƒƒ¿«¿¿ƒ∆

‰fÓ81, את יש עולם בכל כלומר, ƒ∆
שלו  ה'כתר' חילוקי בחינת יש ואכן

לכתר  אחד עולם של הכתר בין  דרגות

כל  זאת ובכל ממנו, שלמטה שבעולם

זה  משתלשלים הדרגות שבכל הכתרים

כי  אחד, עניין בעצם הם וכולם מזה,

יורד  עלמין') כל (ה'ממלא מוגבל אור

לעולם  ומעולם לדרגה מדרגה ונמשך

ואילו  מהותו, את שמשנים בצמצומים

עלמין') כל (ה'סובב הבליֿגבול אור

אור  הוא ו'עיגולים' 'כתר' שנקרא

לדרגה  מדרגה שהירידה 'מקיף'

מהותו, את משנה לא לעולם ומעולם

עניין  הם העולמות שבכל הכתרים וכל

משתלשל  'כתר' כל ולכן אחד,

בעולם  וה'עיגולים' מה'כתר' (ישירות)

‰ÏB„bשמעליו  ÏebÚÏ „Ú«»ƒ«»
,Âw‰ ÈÙlL האיןֿסוף אור ∆ƒ¿≈««

לפני  שהאיר שאחריו ה'מקיף' הצמצום

הנקרא  דק אור והאיר הקו'חזר 'אור

ÔÎlL,לאיןֿסוף עולם שבכל 'כתר' של והשייכות הקשר ÈÙÒ¯˙בגלל ∆»≈¿ƒ«
"ÌB˜Ó ·e¯˜a" ‡È‰ ¯˙k‰ רב אור בה מאיר BÓkמאד,כי ‡ÏÂ «∆∆ƒ¿≈»¿…¿

Âw‰ וחסידות בקבלה שלא מבואר באופן מאיר האיןֿסוף היה שבתחילה ««
וסילק  צמצם לבראם וכדי ונבראים, עולמות של לקיומם מקום נתינת הייתה
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l"yz'dכ ,dxezÎzgny mei

מקֹום" מעלה 82"ּברחּוק ּבֹו ׁשּיׁש מּזה ּכּמּובן , ְְִִֵֶֶַַָָָ

מעלה  התחּלקּות ּבֹו ׁשאין ׁשהאֹור והינּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּומּטה,

ּבֹו ׁשּיׁש הּקו אבל מקֹום", "ּבקרּוב הּוא ְֲֵֵֶַַַָָָּומּטה,

ולא  העליֹון ּבקצהּו רק ׁשּנֹוגע ּומּטה, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעלה

הּתחּתֹון  ּבאפן 83ּבקצהּו נֹוגע ׁשהּוא לפי זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגדֹול, ׂשכל ּבעל (וכמׁשל מקֹום" ְְְִִֵֶַַַָָּד"רחּוק

,ּכלּֿכ ּגדֹול ׂשכל ּבעל ׁשאינֹו מי עם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמדּבר

כּו' נמרץ היא 75ּבקּצּור הּכתר ספירת ורק ,( ְְְְִִִִֶֶַַַָ

מאֹורֿאיןֿסֹוף  ׁשּׁשרׁשֹו מּפני מקֹום", ְְְִֵֵֵֵֶָָ"ּבקרּוב

נגע  ׁשרק הּגדֹול ּבעּגּול והינּו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלפני

ּפעל  ׁשהּצמצּום הּקו ּכמֹו (ולא הּצמצּום ְְְְִִֶַַַַַָֹּבֹו

מקֹום"). "ּברחּוק הּוא ולכן ְְִֵָָָָעליו,

ׂשמחתּֿתֹורה,ÚÂ‰ÊŒÈtŒÏי) ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְִִַַָָ

יׂשראל  למעבד ְְֱֲִִֵֶֶַָׁש"ּנֹוהגין

ּבכתר  לספרּֿתֹורה ּומעטרן כּו' חדוה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָעּמּה

ענין  עם קׁשּורה אינּה זֹו ׁשּׂשמחה ְְְִִִִֵֵֶַָָָּדיליּה",

קטּנה" "סעּודה ׁשל ּבאפן לא אפילּו ְְְֲֲִִֶֶַָָָָֹֹהאכילה,

הּקׁשּורה  ׂשמחה זֹוהי אּלא אחד", "ּפר ְְְִִִֶֶַַַָָָָּבלבד,

הּדּיּוק  ּגם וזהּו ּתֹורה". "ּכתר ּבחינת המׁשכת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָעם

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּכּמבאר כּו', למעבד" 84"נֹוהגין ְְְֱֲֲִִִֵֶַַָֹ

ׁשּלמעלה  ענין ׁשּזהּו ה'הּקפֹות' למנהג ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבנֹוגע

מה  ׁשּזהּו כּו', ׁשּבעלּֿפה ותֹורה ׁשּבכתב ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמּתֹורה

אּלא) ּבּתֹורה, הּקריאה עלֿידי (לא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּממׁשיכים

הּספרּֿתֹורה  עם ׁשּמרּקדים עלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדוקא

יׂשראל  ּכמנהג ּגדֹולה, ּבׂשמחה ּבמּפה) ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ(עטּופה

ׁשּגם  היא הּכּונה ּתכלית אמנם, מקֹום. ְְְִִֶַַַַָָָָָָּבכל

ּפנימּיים, לענינים עד ויפעלּו ימׁשכּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָֻה'ּמּקיפים'

הּקריאה  ּגם יׁשנֹו כּו' הרּקּודים לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָולכן

עלֿידי  ׁשּנמׁשכים ׁשה'ּמּקיפים' והינּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּתֹורה,

הּקריאה  עלֿידי ּבפנימּיּות ּבאים ְְְִִִִִִִֵַַָָָהרּקּודים,

הּגפן  את הּמברי מּלׁשֹון ּבברכה, ,85ּבּתֹורה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ההמׁשכה  ענין היא 86ׁשּזהּו זֹו ׁשהמׁשכה ועד , ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ
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קפ.82) ע' ענינים אוה"ת גם ב.83)ראה ענף ויושר עיגולים דרוש חיים ג.84)עץ פ, לסוכות דרושים כלאים 85)לקו"ת

ג.86)רפ"ז. לז, תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חזר  הראשון הצמצום ולאחר האיןֿסוף הגדול אורו את הקדושֿברוךֿהוא

כי  כאן מבואר כך ועל דק, וחוט לקו הנמשל מצומצם אור המאיר והאיר האור

ונבדל  שונה מקום', 'בקירוב המאיר הבליֿגבול המקיף האור שהוא ב'כתר'

האורות  שורש בקו, שהאיר עולמות מהאור לברוא והמוגבלים המצומצמים

מוגבלים  "eÁ¯a˜ונבראים ‡e‰L∆¿ƒ
"ÌB˜Ó82LiL ‰fÓ Ô·enk , »«»ƒ∆∆≈

Ba הקו hÓe‰,באור ‰ÏÚÓ«¿»«»
Ba ÔÈ‡L ¯B‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»∆≈

,‰hÓe ‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰ אלא ƒ¿«¿«¿»«»
'עיגולים' בחינת 'מקיף' אור הוא

וסוף, ראש אין ‰e‡שבעיגול
Âw‰ Ï·‡ ,"ÌB˜Ó ·e¯˜a"¿≈»¬»««
Ú‚BpL ,‰hÓe ‰ÏÚÓ Ba LiL∆≈«¿»«»∆≈«

בו  המאיר e‰ˆ˜aהאור ˜«̄¿»≈
e‰ˆ˜a ‡ÏÂ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿…¿»≈

ÔBzÁz‰83, מצומצם האור שם ««¿
Ú‚Bביותר, ‡e‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆≈«

"ÌB˜Ó ˜eÁ¯"c ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ»
,ÏB„b ÏÎN ÏÚa ÏLÓÎÂ)¿ƒ¿«««≈∆»
ÏÚa BÈ‡L ÈÓ ÌÚ ¯a„nL∆¿«≈ƒƒ∆≈««
¯ev˜a ,CkŒÏk ÏB„b ÏÎN≈∆»»«¿ƒ

'eÎ ı¯Ó מ רק לו מרוב ומגלה עט ƒ¿»
‰k˙¯75שכלו  ˙¯ÈÙÒ ˜¯Â ,(¿«¿ƒ««∆∆

שנמשכו  והאורות הקו אור ולא

הקו ונשתלשלו  "e¯˜a·מאור ‡È‰ƒ¿≈
BL¯ML ÈtÓ ,"ÌB˜Ó של »ƒ¿≈∆»¿

ÈÙlLה'כתר' ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ó≈≈∆ƒ¿≈
ÏB„b‰ ÏebÚa eÈ‰Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿»ƒ«»

הצמצום  לפני Baשהאיר Ú‚ ˜¯L∆«»«
ÌeˆÓv‰ אחרי וגם בלבד בנגיעה «ƒ¿

ואורֿ 'מקיף' אור נשאר הוא הצמצום

‰Âwאיןֿסוף  BÓk ‡ÏÂ)¿…¿««
ÂÈÏÚ ÏÚt ÌeˆÓv‰L בו וחולל ∆«ƒ¿»«»»

אחרי  שהאיר הקו ואור מהותי שינוי

מהאור הצמצום  לגמרי שונה אור הוא

הצמצום, לפני ‰e‡שהאיר ÔÎÏÂ¿»≈
.("ÌB˜Ó ˜eÁ¯a"¿ƒ»

ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (È¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔÈ‚‰Bp"L ,‰¯BzŒ˙ÁÓNƒ¿«»∆¬ƒ
‰Â„Á dnÚ Ï‡¯NÈ „·ÚÓÏ¿∆¡«ƒ¿»≈ƒ»∆¿»
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ Ô¯ËÚÓe 'eÎ¿«¿»¿≈∆»

,"dÈÏÈc ¯˙Îa הזוהר כלשון ¿∆∆ƒ≈
המאמר  בתחילת לעיל המצוטט

‡Ï eÏÈÙ‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ ÌÚ ‰¯eL˜ dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOL∆ƒ¿»≈»¿»ƒƒ¿«»¬ƒ»¬ƒ…
,"„Á‡ ¯t" ,„·Ïa "‰pË˜ ‰„eÚÒ" ÏL ÔÙ‡a האור ואת ¿…∆∆¿»¿«»ƒ¿««∆»

הקרבנות  עבודת ידי על ממשיכים לא תורה בשמחת È‰BÊהמאיר ‡l‡∆»ƒ
"‰¯Bz ¯˙k" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓN שהיא ƒ¿»«¿»ƒ«¿»«¿ƒ«∆∆»

ה'כתר', מבחינת בתורה חדשה הארה

לעיל. כמבואר

˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ הזוהר בלשון ¿∆««ƒ
,'eÎ "„·ÚÓÏ ÔÈ‚‰B" דגש עם ¬ƒ¿∆¡«

בשמחת  והריקודים שההקפות כך על

מנהג  הם ÈLe¯„aתורה ¯‡·nk«¿…»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ84‚‰ÓÏ Ú‚Ba ¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«

'˙BÙw‰'‰ מדובר שלא שהעובדה ««»
במנהג, דווקא אלא ודין במצווה

ההקפות e‰fLמלמדת  ÔÈÚמנהג ∆∆ƒ¿«
·˙ÎaL ‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»∆ƒ¿»

B˙Âe‰fL ,'eÎ ‰tŒÏÚaL ‰¯ ¿»∆¿«∆∆∆
ÌÈÎÈLÓnL ‰Ó נעלה אור «∆«¿ƒƒ

בשמחת  ŒÏÚתורה מלמעלה ‡Ï)…«
(‡l‡ ,‰¯Bza ‰‡È¯w‰ È„È¿≈«¿ƒ»«»∆»
ÌÈ„w¯nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆¿«¿ƒ
‰ÙeËÚ) ‰¯BzŒ¯Ùq‰ ÌÚƒ«≈∆»¬»
,‰ÏB„b ‰ÁÓNa (‰tÓa¿«»¿ƒ¿»¿»
.ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ‚‰Ók¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿»»

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡»¿»«¿ƒ««»»ƒ
'ÌÈÙÈwn'‰ ÌbL של ההארות ∆«««ƒƒ

('עיגולים') הבליֿגבול האיןֿסוף אור

דבר  של וירדו eÎLÓÈבסופו À¿¿
למטה  Ú„מלמעלה eÏÚÙÈÂ¿ƒ¿¬«

ÌÈiÓÈt ÌÈÈÚÏ רק ולא ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ
גדרי  בתוך גם יאירו אלא ב'מקיפים',

המוגבלת  È¯Á‡Ïהמציאות ÔÎÏÂ¿»≈¿«¬≈
Ìb BLÈ 'eÎ ÌÈ„ew¯‰ ביום »ƒƒ∆¿«

עצמו  תורה «È¯w‰«¿ƒ‡‰שמחת
'ÌÈÙÈwn'‰L ,eÈ‰Â ,‰¯Bza«»¿«¿∆««ƒƒ
,ÌÈ„ew¯‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿≈»ƒƒ

ÌÈ‡a ומאירים eiÓÈÙa˙ונמשכים »ƒƒ¿ƒƒ
‰¯Bza ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»«»

היא  ÔBLlÓוהקריאה ,‰Î¯·aƒ¿»»ƒ¿
המשנה  לשון ‡˙כמו CÈ¯·n‰««¿ƒ∆

ÔÙb‰85, עץ ענפי את מכופף היינו «∆∆
‰‰ÎLÓ‰הגפן  ÔÈÚ e‰fL86 ∆∆ƒ¿«««¿»»

למטה, מלמעלה והגילוי האור של

ÏÎa ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L „ÚÂ¿«∆«¿»»ƒ¿»
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כי dxezÎzgny oipr oiadl

ּכתּוב  הּספרּֿתֹורה ׁשהרי העֹולם, חלקי ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכל

ּדדֹומםֿ הּסּוגים ּכל ּבזה ׁשּיׁש הּקלף, על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבדיֹו

האדם  ׁשּזהּו הּמדּבר, סּוג ּגם וכן ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָצֹומחֿחי,

ענין  ממׁשיכים ּומּׂשמחתּֿתֹורה ּבּתֹורה. ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּקֹורא

ּבחינת  ׁשהמׁשכת והינּו, ּכּלּה, הּׁשנה ּכל על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻזה

ּבהבנה  ּגם ּגלּוי ּבאפן ּתהיה ּתֹורה" ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ"ּכתר

מביא  ׁשה"לּמּוד וכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוהּׂשגה

מעׂשה" הּמצֹות 87לידי ּבקּיּום ּגם נמׁש זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

דעהּו" ּדרכי ל"ּבכל ועד ׁשּזֹוהי 88ּבהּדּור, , ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבּה" ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁש"ּכל קטּנה לׁשנת89ּפרׁשה זֹוכים ועלֿידיֿזה ֹורה,`. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּוׁשנתAׁשנת לׁשנתdרכה עד ּבביאת Bצלחה, והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה אּלה, ְַ§ְַָָ©ְְִַַָָ§ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻֻ

קֹוממּיּות" אתכם ואֹול" הּיעּוד יקּוים ׁשאז צדקנּו, מּמׁש.90מׁשיח ּבקרֹוב , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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וש"נ.87) א. יז, ו.88)ב"ק ג, א.89)משלי סג, יג.90)ברכות כו, בחוקותי

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏBÚ‰ È˜ÏÁ הגשמית המציאות פרטי לכל אפילו È¯‰Lוחודרת ∆¿≈»»∆¬≈

ÌÈ‚eq‰ Ïk ‰Êa LiL ,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„a ·e˙k ‰¯BzŒ¯Ùq‰«≈∆»»ƒ¿««¿»∆≈»∆»«ƒ
,ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„c ה שכעת הספר העשוי שהרי מדיו נוצר דומם, וא ¿≈≈««

בעלי  מעורות העשוי ומקלף e‰fLחיים מצמחים ,¯a„n‰ ‚eÒ Ìb ÔÎÂ¿≈««¿«≈∆∆
‰¯Bza ‡¯Bw‰ Ì„‡‰ ולכן »»»«≈«»

על  היא בתורה הקריאה של ההשפעה

המציאות. חלקי כל

ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯BzŒ˙ÁÓOÓeƒƒ¿«»«¿ƒƒ
ÔÈÚ נעלה‰Ê גם תורה' 'כתר של ƒ¿»∆

הזמנים, dlk,בכל ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»«¿ƒ«
ÔÙ‡a ‰È‰z "‰¯Bz ¯˙k"∆∆»ƒ¿∆¿…∆
‰‚O‰Â ‰·‰a Ìb ÈeÏb»««¬»»¿«»»

‰¯Bz‰ „enÏa רק לא בה ויחושו ¿ƒ«»
שהם  תורה בשמחת הריקודים בעת

אלא  בלימוד ולא מכוסה תורה בספר

השנה, כל התורה בלימוד «≈¿ÔÂÈÎÂגם
È„ÈÏ ‡È·Ó „enÏ"‰L∆«ƒ≈ƒƒ≈

"‰NÚÓ87 ז"ל חכמינו כדברי , «¬∆

ÏÎa"Ïבגמרא  „ÚÂ ,¯ec‰a ˙Bˆn‰ Ìei˜a Ìb CLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»
"e‰Ú„ EÈÎ¯c88, חודר תורה' שה'כתר היינו במשלי, הכתוב כלשון ¿»∆»≈

אלא  מצוות וקיום תורה לימוד שאינם האדם של בענייניו אפילו ומאיר

גם  כי רצונו בהם 'דרכיך' את ועושה ה' את יודע הגמרא È‰BfLהוא כדברי ∆ƒ
דעהו' דרכיך 'בכל זה הוא שפסוק

ÈÙeb Ïk"L ‰pË˜ ‰L¯t»»»¿«»∆»≈
"da ÔÈÈeÏz ‰¯Bz89. »¿ƒ»

˙LÏ ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒƒ¿«
˙Le ‰Î¯a ˙L ,‰¯B‡»¿«¿»»¿«
,‰l‡b ˙LÏ „Ú ,‰ÁÏˆ‰«¿»»«ƒ¿«¿À»
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
Ê‡L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆»

המשיח  ‰eÚi„בביאת ÌÈe˜È¿««¿
"˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â"90, »≈∆¿∆¿ƒ

זקופה  LnÓ.בקומה ·B¯˜a¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר חיים שי' שו"ב

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ט אלול, ונהניתי לקרות בו ע"ד ההתועדות שסידר בח"י אלול, ומתאורו 

גופא יכולים לראות עד כמה כנים הם דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבאם רק 

מכמות  להתפעל  ולא  העבודה  אל  לגשת  צריכים  ורק  שיפעלו,  הוא  בטוח  ופועל  בעבודה  מתחילים 

האנשים שבתחלה, לפי שבמשך הזמן מספרם בודאי יתרבה.

בדבר שאלתו בענין קבלת משרת שו"ב, אקוה שבאם יעמוד בחוזק הראוי יפעול ההטבה ג"כ 

בשחיטת גסות שתהי' כדבעי, ובפרט כפי שכותב שהרב על צדו הוא, וכל זמן שלא תוקן זה הנה לדעתי 

לעת עתה יהי' על שחיטת עופות.

את כל אלו שמזכיר במכתבו, אזכירם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, לפני ר"ה הבע"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
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והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית
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:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון
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zxvr ipiny ,w"y lil c"x .c"qa*.l"yz'd ,dcerqd zra
מוגה  בלתי פרטית רשימה

בשו"ע ‡. הזקן רבינו לדברי –1בנוגע יוה"כ" למחרת מיד כולה ולבנותה הסוכה לתקן "מצוה
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר

בכל  כמו בלבד, הזריזות ענין מצד רק זה אין בנדו"ד אבל הזריזות. ענין על מורה – "מיד" הלשון
השלושים 2המצוות  בתוך – אלול בחודש ואפילו יוהכ"פ, קודם הסוכה לבנות יכולים הא, משום אי כי, ,

החג  שלפני ליוה"כ 3יום הסוכה דבנין השייכות על שמורה  – יוה"כ" למחרת "מיד ההוספה וזוהי .4.

אחרת  בסוכה יושב אם גם הסוכה, בבניית מצוה יש אם השקו"ט אודות גם לזה 5דובר ובהמשך .
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר

המנהגים  בספר נדפס –6כבר אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי עכ"פ – או מתעסקים יוהכ"פ ש"במוצאי
בעצמו  ולהתעסק וכיו"ב פטיש ליקח נהג לא אדמו"ר מו"ח כ"ק – הסוכה". עשיית דבר על מדברים

הסוכה  .7בבניית

הסוכה, ובונה בעלֿמלאכה בא הי' בכלל אמר: – שליט"א אדמו"ר כ"ק אבי נהג איך השאלה על
יוהכ"פ  דמוצאי בהתוועדות טרוד הי' אאמו"ר כי יוהכ"פ, במוצאי דוקא לאו .8וכנראה,

בשמע"צ ·. בסוכה הישיבה לפעולת כ"ק 9בנוגע אמר – ימים שבעה בסוכה ישבו שכבר לאחרי ,
שליט"א: אדמו"ר

בפירוש  זאת מצאתי שלא (אף היא הדברים בית 10משמעות – בסוכה עושים שבשמע"צ (11.

לומר, ויש בשמע"צ. בסוכה דישיבה הענין אצלם שאין ישראל, ארץ בני על לי קשה (והוסיף:)
הבית. לתוך הסוכה את מכניסים לסוכות, שמיני שהוא בשמיניֿעצרת, לבית שבכניסתם

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר האושפיזין, ענין הזכיר המסובים א'

בעליֿבתים  של באופן אלא (אורחים), "אושפיזין" של באופן זה אין הנכם 12בשמע"צ והוסיף: .
בעליֿבתים"!... פיינע זיינען "זיי כולם; את למנות יכולים
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לא')* שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר שמח"ת ליל בסעודת
עבור  גם חייב שהוא באמרו, סיפור, איזה שיספר המסובים
שיספר  המסובים לא' אמר וכן מאומה). סיפר (שלא אתמול...
ס"ד  תשכ"ח שמח"ת ליל שיחת גם (ראה ברוסיא שמח"ת אודות
הי' שכנראה באמרו, ,((142 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם (תורת
הקפות  לערוך שהוצרכו סיפר והנ"ל ובגלוי, בהרחבה יותר אצלם
לא' אמר וכן ס"ת. לשם שהביאו לאחרי הבתים, בא' בסתר
בשמח"ת  הסדר שם הי' כיצד שיספר מריגא, שיצא המסובים
– מנחם (תורת ס"ג דר"ה א' יום הסעודה בעת ר"ד (ראה

.((4 ע' חנ"ח התוועדויות
סתרכ"ה.1) או"ח
וש"נ.2) סי"ז. סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.3) רסתרל"ו. שם ראה
("הלכות 4) אדה"ז שו"ע של החידוש גם כאן נזכר

לבאר  הכוונה היתה ואולי – המחבר. של השו"ע לגבי בטעמיהן")
" אדה"ז לשון דיוק "zxgnגם המחבר כלשון ולא i`venיוה"כ",

(שמודגש  סתם הזריזות לענין רק הכוונה שאין להורות יוה"כ",
על  היא ההדגשה עיקר אלא ב"מחרת"), מאשר יותר ב"מוצאי"

) ליוהכ"פ ).l"endהשייכות
ואילך.5) 56 ס"ע חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
(6.59 ע'
(תורת 7) ס"ג דאשתקד דחה"ס הסעודות בעת ר"ד גם ראה

וש"נ. .(95 ע' ריש חנ"ד התוועדויות – מנחם
קרוב 8) כו חוברת חנה" הרבנית זכרונות "רשימת גם ראה

לסופה.
סוכת 9) את לנו יקים הוא "הרחמן אמירת ע"ד ששאל לא'

זאת  אומרים אין שבשמע"צ שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר כו'",
(תורת  ס"ג דאשתקד שמע"צ ליל הסעודות) (בעת ר"ד גם (ראה

.((165 ע' שם התוועדויות – מנחם
("צופרידן")10) מרוצה שהי' אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

בפירוש. זאת מוצא הי' אם
לבוא.נ 11) לעתיד מעין הוא זה שענין גם זכר
שם).12) התוועדויות – מנחם (תורת ס"ב הנ"ל ר"ד גם ראה

וש"נ.
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לעיל  המדובר הזכיר המסובים דשמע"צ 13[א' השמחה לגבי גם השואבה בית שמחת מעלת אודות
שמצינו  (כפי ושמח"ת דשמע"צ השמחה מעלת להדגיש יש ושמח "ת בשמע"צ שבעמדנו ואמר, ושמח"ת,

אדמו"ר 14בחסידות  כ"ק אמר – טובים) הימים שאר כל לגבי זה יו"ט של מעלתו מדגישים יו"ט שבכל
הוא  שכן להודות מוכרחני ].15שליט"א:

שליט"א:‚. אדמו"ר כ"ק אמר – ד"הקפות" למקיפים דסוכה המקיפים בין החילוק אודות

דבינה  מקיפים הו"ע – דאבא 16סוכה מקיפים הו"ע הקפות ואילו שאם 17, והיינו, דבינה 18. המקיפים
יותר. נעלים מקיפים מתגלים אזי בפנימיות, נמשכים

ברוך.„. אברהם הוא מצבתו ע"ג שמופיע שהשם הזקן, רבינו של אביו אודות הזכיר המסובים א'
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

שם, חצי רק לו שנתן נמצא, ברוך, אברהם הי' אביו שם ואם אברהם. חיים בנו שם קרא הזקן רבינו
חצי  עכ"פ הוא שם וחצי החיות, הו"ע שם כי שם, בחצי גם ענין יש חסידות ע"פ – כבוד. דרך זה ואין

הצ"צ  שכותב כפי כלל, השם אותו אינו שם חצי – נגלה ע"פ אבל כלה 19חיות. של לשמות בנוגע
כלל. קפידא אין שם, חצי רק אלא ממש, שוים אינם השמות שאם וחמותה,

ברוך  ישראל הי' ששמו שמעתי אני אלא 20וסיים: ברוך, ישראל ב"ר שמו שיחתום מצינו שלא ומה .
יום. שלושים במשך זה בשם נקרא ולא לאח"ז, ניתוסף ישראל שהשם י"ל, אולי ברוך, ב"ר רק

מהר"ש  אדמו"ר – הזקן. רבינו של אביו בציון יבקרו נשיאינו שרבותינו מצינו שלא שלפלא ולהעיר,
ז"ל. ברוך ר' של בציונו ביקרו לא ואעפ"כ הציונים, בכל ביקרו אדמו"ר מו"ח וכ"ק

דאל"כ, "לחיים", שיאמר – תשרי י"ט ביום נפטרה שאמו – שי' לרש"ג הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ביו"ט  שאסורה בפרהסיא כאבילות להחשב הדבר .]21יכול

•
.l"yz'd ,dcerqd zra zxvr ipiny ,w"y mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

בימים ‡. כמו ולא השמיני", "ביום אומרים (ושמח"ת) שבשמע"צ במוסף, הקרבנות לפסוקי בנוגע
כדי  שזהו שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – דיומא ספיקא מצד ימים שני של הקרבנות שאומרים שלפנ"ז
עשר  "ובחמשה רק אומרים שני ביום שגם דסוכות, הראשונים בימים וכמו ביו"ט, לזלזל יבואו שלא

גו'" .1יום

הרגצ'ובי  של החקירה את השלמה2והזכיר הוה אי שני, ליו"ט פרטי בנוגע מציאות או ראשון ליו"ט
בנוגע והנפק"מ עצמה), בפני דרבנן (כיון (גזירה נפרדים ענינים לב' נחשבים אם חיובים, ב' על להעובר

ראשון). ליום השלמה רק שהוא (כיון אחד לענין או בפ"ע), ענין הוא שני שיו"ט
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ע'13) חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ס"ג דחה"ס ב' ליל
.(103

(14.(106 ע' שם מנחם (תורת ס"ו דחה"ס ב' יום ר"ד ראה
וש"נ.

להריקוד 15) בשייכות (כנראה הרגל מעלת גם נזכר זה בענין
(שהרגל  הרצון ענין מתגלה שבו ושמח"ת), בשמע"צ ברגלים
מעלת  על מורה שזה – הרצון) פקודת ("דערהערט") מרגיש
ואילו  להתגלות, כדי "כלי" צריך שהשכל השכל, לגבי הרצון

אֿב). טו, דרמ"צ (ראה האברים בכל מתגלה הרצון
(16.211 ס"ע חכ"ט בלקו"ש הנסמן ראה

ג.17) פ, סוכות דרושי לקו"ת ראה
בחסידות 18) כתוב כך הרי "אם", הפירוש מהו השאלה על

זאת  מרגישים אם – היא הכוונה שליט"א: אדמו"ר כ"ק השיב –
בזה. ואוחזים

סקט"ז.19) ובפס"ד סקמ"ג, אה"ע שלו בשו"ת
שם.20) ובהנסמן ,10 ס"ע אדה"ז לאג"ק "מבוא" גם ראה
וש"נ.21) פי"ז. ח"ב החיים גשר ראה
וש"נ.1) רסת"צ. או"ח אדה"ז שו"ע גם ראה
ד.2) פא, מהדו"ת צפע"נ ראה
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שפעם ·. שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר הרחמים", "אב אומר נשמות מזכיר שאינו מי אם השאלה על
ואמר  אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל זאת שרוצים 3שאלו איך לעשות שאפשר ,4.

להתחיל ‚. צריך אם ה"שבעה", התחלת אודות הרש"ג לשאלת במענה – יו"ט תוספת אודות דובר
ההתוועדות  סיום לאחרי יותר, מאוחר להתחיל שיכול או החג, בצאת כ"ק 5מיד ציין הדברים ובין ,

הלילה. לתוך דיו"ט ההתוועדות להמשיך נוהג הי' מוהריי"צ אדמו"ר שכ"ק שליט"א, אדמו"ר

ששואלים „. מרהֿשחורה בעלי שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר ברכה, של כוס אודות גם דובר
עצמו  בפני כוס על ולא ברכה", של ה"כוס על הבדלה שעורכים כך .6על

•
.l"yz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. מו"ח כ"ק בשיחת של 1הביאור (שני היו"ט על רק לא היא דשמח"ת שהחיינו שברכת
התורה  (שמחת) על גם אלא באופן 2גלויות), מחדש ללמדה מתחילים התורה את שמסיימים שלאחרי ,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – לגמרי ואילך.3אחר 371 ע' חי"ט בלקו"ש

מישראל,·. אחד כל שאצל מובן, הרי בשמח"ת, שהחיינו לברך צריך מישראל אחד שכל וכיון
שהחיינו  לברך יכול הי' לא דאל"כ ספיקא, וספק ספק ללא בתורה השמחה ענין ישנו שיהי', מי יהי'

באגה"ת  הזקן רבינו מדברי ).4(כמובן

אלו  אצל משא"כ תורה, שלמדו אלו אצל רק ישנו תורה שמחת של שהענין שחושבים אלו כמו ולא
חכמתכם  ש"היא התורה מעלת גודל את הרגישו לא אבל תורה, שלמדו אלו אפילו או תורה, למדו שלא

העמים" לעיני במדרש 5ובינתכם שאיתא התור 6(דאף מ"מ, תאמין", בגוים יש חכמתכם "חכמה "היא ה
גם  התורה; שבמעלת האיןֿערוך את הרגישו לא זאת, הרגישו אם ואפילו העמים"), לעיני ובינתכם
תורה. דשמחת הענין אצלו גם יש דבר של לאמיתו כי, בשמח"ת, שהחיינו לברך דורשים כזה מיהודי

היא השמחה מישראל אחד כל שאצל אלא עוד שאין dzenilyaולא מזה כמובן – צער של ענין ללא ,
לינוקא" "צערא משום מילה, בברית שהחיינו שמחה 7מברכים זו הרי דבר של שלאמיתו שאע"פ והיינו, ,

ב"ברית  הקב"ה עם מתקשר שעי"ז אבינו, אברהם של בבריתו הכנסתו של העילוי גודל מצד ביותר, גדולה
אילו 8עולם" – עצמו הינוקא אצל (אפילו השמחה מעלת גודל לגבי דינוקא צערא נחשב במה ולכאורה ,
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וש"נ.3) תיט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
אדמו"ר 4) כ"ק הורה תש"י שבשנת אמר, המסובים א'

הרחמים". "אב לומר להריל"ג שליט"א
כ"ה 5) אבלים ניחום בעת ר"ד גם ראה – הענין לשלימות

ואילך). 198 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ס"ו תשרי
תשע"ה)6) (קה"ת, ונישואין אירוסין ס' ראה – בזה השקו"ט

ואילך. קיט ע'
וחמש 1) עשרים לפני – בתחלתה תש"ה שמח"ת ליל שיחת

שמח"ת  יום שיחת גם וראה ואילך). 55 ס"ע תש"ה (סה"ש שנים
וש"נ. .(181 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת ס"ו דאשתקד

(ראה 2) היא" מילתא "שמא שהרי – היו"ט של משמו כמובן
מכל  ששונה – וש"נ) .65 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
אינו  שני שיו"ט וסוכות) שבועות פסח (ר"ה, טובים הימים שאר
דחג  האחרונים ימים גם (כולל עצמו בפני מיוחד בשם נקרא
את  שמדגיש פסח", של "אחרון בשם נקרא שני שיו"ט הפסח,

בשם  נקרא שמע"צ של שני יו"ט ורק הפסח), ימי לכל שייכותו
השלילה, ענין רק לא מובן ומזה תורה"; "שמחת בפ"ע: מיוחד
ענין  – החיוב ענין גם אלא ושמע"צ, הסוכות ימי כמו שאינו
גודל  כידוע תורה), (שמחת דוקא שמחה של ובאופן התורה,
של  באופן – לגמרי אחר באופן הענין נעשה ידה שעל השמחה,
החיוב, בצד הן – לולב הל' סוף ברמב"ם וכמבואר גדר, פריצת
. עצמו המונע ש"כל השלילה, בצד והן היא", גדולה .ש"עבודה

כו'". ליפרע ראוי
תשל"א.3) שמח"ת ליל שיחת בשילוב
פי"א.4)
ו.5) ד, ואתחנן
יג.6) פ"ב, איכ"ר
שם.7) ובהנסמן ,377 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
יג.8) יז, לך לך
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אפשר  אי צער, של ענין ישנו שבפועל כיון ואעפ"כ, – כו')?! לברית הכנסה של ענין שזהו מבין הי'
בשלימותה. היא השמחה כאשר רק נאמרת שהחיינו שברכת כיון שהחיינו, לברך

צער  שיש כיון לברך, יכול אינו הוא גם ואעפ"כ, לגדול, ולא לינוקא, רק הוא הצער ועוד: זאת
וכאשר  שבקטנים, קטן עם קשור שבגדולים גדול שגם זל"ז, קשורים בנ"י כמה עד למדים ומזה לינוקא.

לברך! יכול אינו הוא שגם עד הגדול, אצל גם חסר אזי בשלימותה, השמחה אין הקטן אצל

של  ענין אצלו שיש הדבר ברור הרי בשמח"ת, שהחיינו מברך מישראל אחד שכל שכיון מובן, ומזה
שלימות. של ובאופן בתורה שמחה

ולהעיר:‚.

החירות  כל את ממנו התורה נוטלת – ודבר דבר בכל האדם מציאות כל את מקפת שהתורה כיון
להתנהג. צריך כיצד התורה לו אומרת דבר לכל בנוגע שהרי שלו,

שמותר  מה וגם לאכול; מותר ומה לאכול אסור מה התורה לו אומרת – לאכול כשרוצה ולדוגמא:
יכול  אז ורק וכיו"ב), הבשר מליחת (כמו כו' והכשרה בהכנה צורך שיש התורה לו אומרת – לאכול
שצריך  התורה לו אומרת לאכול, כבר נגש כאשר וגם לאכול; מותר מתי התורה אומרת וכן לאכול,

התורה  ממנו נוטלת שלכאורה כך, ולברך, רשות לבקש שאינו תחילה בלבד זו שלא שלו, החירות כל את
בעה"ב! אינו עצמו על גם אלא הזולת, על בעה"ב

בשבילו זה הרי שרוצה, מה לעשות יכול ולא משועבד, שבהיותו – הוא האדם טבע ikdוהרי xrv
lecb...!

כיון התורה, על שהחיינו יהודי כל מברך האמיתי gnyyואעפ"כ, שהתענוג לפי והיינו התורה, עם
הרמב"ם  וכמ"ש דוקא, בתורה הוא המצוות 9שלו כל "לעשות הוא מישראל אחד כל של האמיתי שרצונו

בתומ"צ. הוא שלו האמיתי ("געשמאק") התענוג אבל שתקפו", הוא "יצרו אלא ַכו'",

הוא  הרי בפנימיותו אבל בחיצוניות, רק זה הרי – חירות לו שאין ככרוכיא צועק כאשר אפילו ולכן
שמח.

כו' "שהחיינו ברכת בנוסח כמודגש – בגילוי גם נמשך זו ההמשכה onflומפנימיות על שמורה הזה",
זב"ז  קשורים ומקום זמן שהרי המקום, ענין גם ובמילא הזמן, ענין ישנו ששם .10למטה

בשמחה. המצוות וקיום התורה לימוד שיהי' – כולה השנה כל על נמשכת זו ושמחה

כידוע  – הענינים כל פועלים השמחה המרירות,11וע"י קו ע"י ויוהכ"פ בר"ה שנפעלים הענינים שכל
חיים  לחיים, ו"חתמנו" ד"כתבנו" הענין שנמשך כך, השמחה, קו ע"י ושמח"ת שמע"צ בחגה"ס, נפעלים

בשלום". ישראל עמו את "מברך שהקב"ה כיון שלום, של

גדר  פורצת ששמחה ופועלת 12וכיון העולם, גדרי כל זו שמחה פורצת בקרוב – צדקנו משיח ביאת
ראשם" על עולם ו"שמחת .13ממש,

***

הברכה „. בנוסח ומובן 14הביאור הגדולה, כנסת אנשי ע"י שנתקן (כפי והגיענו" וקיימנו "שהחיינו :
שבזה  הדיוק המציאות 15גודל קיום על תחילה להודות הכבד, אל הקל מן הסדר צ"ל דלכאורה – (
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ספ"ב.9) גירושין הל'
פרשתנו 10) לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיחוה"א תניא ראה

ובכ"מ. א. צח, (ברכה)
ח"ב 11) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

תורת  גם וראה שמע"צ. תשרי, כב יום" ב"היום נעתק – א). שלט,
שנג. ע' היומן רשימת – מנחם

ועוד.12) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יא.13) נא, יו"ד. לה, ישעי'
תשכ"ז 14) הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת גם ראה

ואילך). 125 ע' חמ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה
בדיוק 15) בודאי זה הרי בקיצור, הוא זו ברכה שנוסח ובפרט

כ"כ.י  מדוייק שאינו לומר מקום שיש ארוך, נוסח מאשר ותר



l"yz'dכח ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

("שהחיינו") החיות על גם ואח"כ החשבון 16("קיימנו") שמצד סברא יש כי, של 17– שהזמנים יתכן
נברא" שלא לו ש"נוח ועד והעונג, הטוב זמני מאשר יותר הם והעונג הטוב מקדימים 18היפך ולכן .

רגלו 19"שהחיינו" ועד מראשו האדם עניני כל את כולל החיות שענין התורה 20, שע"י כיון 21בשוה,

חיים" אלקיכם בה' הדבקים "אתם – "חיות" של באופן חייו ימי כל במשך עניניו כל שלכן 22נעשים ,
להקב"ה. והודי' שבח ליתן וצריך יכול

נשמה אצל להיות מוכרח אינו החיות ענין כי, – "וקיימנו" מוסיפים ואדרבה:sebaולאח"ז דוקא,
להגוף  בנוגע גם מיוחד שבח מוסיפים זה ועל יותר, נעלה הוא עצמה הנשמה הוא 23חיות עצמו שמצד ,

קיום  בבחי' דתומ"צ 24רק האמיתי החיות נמשך ואעפ"כ, בהגוף 25, .26גם
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שהיא  שתושב"כ לתושבע"פ, תושב"כ שבין החילוק ובדוגמת
הלכות  כו"כ למדים אחת ו' שמאות ועד יותר, בדיוק היא בקיצור,
משא"כ  ד), צה, ברכה רע"א. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת (ראה

בתושבע"פ.
וכו')– הגמרא מפרשי גם (כולל תושבע"פ שגם היא האמת

וש"נ), ב. יג, (עירובין חיים" אלקים "דברי להיותה בדיוק, היא
יותר  לו נקל דתושב"כ שבהקיצור להאדם, בנוגע רק הוא והחילוק
יחידי  שרק דתושבע"פ, בהאריכות מאשר הדיוק את למצוא
בתושבע"פ  וכמו שבה. הדיוקים פרטי על לעמוד יכולים סגולה
ובלשון  ומפרשי', הגמרא ערך לפי בקיצור שהיא שבמשנה גופא,
נקל  רבים", ענינים וכולל קצר "דבר לפיה"מ: בהקדמתו הרמב"ם
של  דיוקם על לעמוד פשוטים, אנשים גם הלומדים, לכל יותר
גם  וראה .250 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם תורת (ראה הדברים

וש"נ). .205 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת
אלף 16) על תחילה להודות מקום שאין בגשמיות, וכמו

פרוטה. על להודות ואח"כ זהב, דינרי אלפים
חייהם17) שכל יהודים כשפוגשים ושבי',ובפרט במיצר היו

וכו'. נסיונות כו"כ ועברו
ב.18) יג, עירובין
כיון 19) ש"קיימנו", זה על לברך אפשר אי זאת, לולי אבל

אפשר  ואי שמחה, של ענין שזהו בוודאות נתברר לא שעדיין
שאין  קרבן, להפרשת בנוגע שמצינו וע "ד – הספק. על לברך
מפיק  וקא קרבן, אמר ולא לה', אמר "דילמא לה'", "קרבן לומר

סע"א). יו"ד, (נדרים לבטלה" שמים שם
(ס,20) (פמ"ב בתניא וכדאיתא שברגל, הצפרנים גם כולל

. אבריו רמ"ח מכל באדם ונפעל שנעשה מה ש"כל ואפי'א)) .
. באור נכוה אם עד"מ רגליו שבצפרני ומרגיש חום יודע .

הענינים. כל את חודר החיות שענין לפי והיינו, במוחו",
בהם 21) מונח האדם כאשר שגם חיצוניות, בחכמות משא"כ

אינו  שאז השינה, בעת וכמו מציאותו, כל את חודר זה אין לגמרי,

כיון  ענין, בכל "חי" ה"ה התורה ע"י ורק כו'; החכמה עם חי
כו'. למעלה נח"ר וגורם הבורא, רצון את ממלא ידו שעל

ד.22) ד, ואתחנן
בענין23) גם ניתוסף במוחש dgnydועי"ז שרואים כפי –

ש  בשמחה גם ניתוסף הזולת, אצל שמחה פועל האדם לו שכאשר
המשכת  מצד השמחה מעלת גם מובן ומזה ערוך, שבאין באופן

בהגוף. גם דתומ"צ החיות
גמרה – שמח"ת עם גם קשור זה תורה וענין ,**azkay*של

ההמשכה מודגשת הפעולה שבה שזוהי הקלף, על בדיו למטה
הזולת. בדבר

שהיא24) השינה, בעת שגם שרואים במיתה וכפי מששים א'
כמקודם. בקיומו הגוף נשאר ב), נז, (ברכות

חיות 25) (א) סוגים: כמה יש החיות שבענין – ובהקדים
חיות  (ב) שכל, בעלי שאינם חיים בעלי אצל – האדם מן שלמטה

המלאכים  חיות – מהאדם שלמעלה חיות (ג) ודוגמתו ***האדם, .
אכילה  כמו השכל, מצד שאינם בענינים החיות (א) עצמו: באדם
טז, חגיגה (ראה חיים בעלי בדוגמת הוא שבהם כו', ושינה ושתי'
ציווי  בקיום החיות (ג) השכל, מצד שעושה בענינים החיות (ב) א),
הסליחות  (דימי הכללי במכתב (וכמשנ"ת מהשכל שלמעלה הבורא
האדם  של האמיתית שהשלימות רטו) ע' חכ"ו אג"ק – תשכ"ט

להקב"ה). ולהתבטל להתעלות שצריך בשכלו שמכיר – היא
למעלה 26) הנשמה שאצל – התורה ללימוד בנוגע הוא וכן

שהגוף  למטה, בהיותה מאשר יותר נעלה באופן הוא הלימוד
כו' למטה ****מבלבל התורה לימוד היא התכלית ואעפ"כ, ,

.*****דוקא 
– מנחם תורת  גם (ראה הטוענים לאלו המענה גם [וזהו
שילמדו  הקב"ה של רצונו אם וש"נ): .250 ע' חנ"ז התוועדויות
השאירה  ולא למטה, הנשמה את הוריד למה מצוות, ויקיימו תורה
כיון  – כו' ועיכובים מניעות ללא עבודתו לעבוד שתוכל למעלה

בעולם]. ובחלקו בגוף הפעולה היא המעלה שעיקר

*(zyxt ly dlrnd mb idefe"dkxad z`fe"z"n iabl–azkd oipr lrtp day.
**(t"rayez micnel z"gny ixg`le,(k"ayez mr dxeyw dbydde dpadd mby `l`) dbydde dpadd oipr xzei ybcen day±oipr edfy

c"agc,dbyde dpada xecg l"v lkdy.xirdle,dkelnd oipr d`ixad lka lrty x"dc` ly yecigd mb edfy–k"ra dlynn wx `l,`l`
"ezekln ברצוןmdilr elaw,"l`xyin cg` lk lv` l"v f"cre) dbyde dpada xecgy ote`a,x"dc` enk `edy" –`ln mler,"e"aiig

mlerd `xap iliaya xnel– "('ek epwzl.
***(mc`dn xzei drc ilra md mik`lndy (g"d a"t z"deqi 'ld) m"anxd y"nk,dnypd zlrnn j`ln zlrn dlcb ezhiylezehiydl mbe .

j`lnn dlrnl `id dnypy–'ek v"nezd z` zelrdl ick mik`lnl dnypd mb dwewf dhnl dzeida ixd,y f"ir"'ek oel wiype oel sitb"
bk `"g xdf d`x),a.`x a"g,(`.

****(d l`ipc) jiyl`d y"n (57 'r h"vxz n"dq) zeciqga `aenk,dpadl mirixtny (a"eike lva enk) miniieqn milk`nl rbepa (`
dbyde,d oipr mb edfe) 'ek miwc milk`n wx lek`l jixv okle"on"(wc lk`n 'idy,dbydde dpadd zlrezl.
*****(okle,dlek dxezd lk en` irna wepiz oicnlny ixg`l,l dcp) egkyne eit lr exhqe j`ln `a,(a,cenilc dlrnd xwiry oeik

cenild zxhn idefe) `wec dhnl `id dxezden` irna ezeida–dxezd biydl lkeiy ickacn gly z"ewl d`x) dhnl ezeida,`.((n"kae.



כט l"yz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

והתענוג, השמחה שלימות תלוי' שבזה היגיעה, ענין על השבח שזהו – "והגיענו" מוסיפים ולאח"ז
דכיסופא" "נהמא זה שאין דוקא 27כיון ויגיעה עבודה ע"י אלא ,–

ואילך. 375 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

*

שהענין ‰. הסברא בשלילת להוסיף יש – ("והגיענו") היגיעה ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
אוהל  ליושבי בעיקר שייך עסקים.28דשמח"ת בעלי אצל בעיקר הוא היגיעה ענין שהרי ,

היגיעה– ענין רק יש אוהל יושבי מפריע dxezaאצל זה אין עלי', ומתייגע קושיא לו כשיש וגם ,
"פן  היא הקושיא אלא בתורה, קושיא זו אין קושיא, לו כשיש עסק, בעל משא"כ משינתו... יחסר 29לו

"וואלֿסטריט"... אודות חולם הוא הרי נרדם, כבר כאשר וגם לישון... לו מניחה אינה זו וקושיא ָלחמו"...

בהלכות  [כהדין בלילה והן ביום הן יום, בכל לתורה עתים לקבוע החלטה אצלם להיות צריכה ולכן
תורה  בכל 30תלמוד אלא היום, של אחד בחלק התורה לימוד מספיק שלא – אותו יודעים כולם שלא –

על  כחות להם יש ובודאי שבדבר, הקשיים כל על הבט מבלי בפ"ע], התורה לימוד צ"ל היום של חלק
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין שהרי .31זה,

להם  שאין אוהל יושבי מאשר יותר נעלים כחות להם  יש קשיים, להם שיש עסק בעלי ואדרבה:
מלמעלה  סיבבו זה ובגלל קשיים, להם היו אילו מתנהגים היו כיצד לדעת אפשר שאי כך, קשיים,
כחות  להם שיש מוכיח גופא זה הרי – קשיים להם שיש עסק בעלי ואילו בכולל; או בישיבה שישארו

זה. על

.Â הגלות זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלויים הענינים שכל בזמן 32וכיון היגיעה ע"י דוקא הנה –
העתידה. לגאולה זוכים הגלות

ולהעיר:

סיהרא  ש"קיימא שלמה, בימי ובפרט הבית, בזמן שהרי דוקא, הגלות בזמן ישנה היגיעה ענין
כו'33באשלמותא" מעצמם נתבררו שהניצוצים באופן הבירורים עבודת היתה בכל 34, צורך הי' ולא ,

הגלות. בזמן שישנה ("מאטערניש") ַהיגיעה

וכמארז"ל  היגיעה, ענין מעלת מצד – הגלות שבענין העילוי רק 35וזהו לא – אגרא" צערא "לפום
שבא גםixg`lשכר אלא dyrnהעבודה, zrya לבוא לעתיד בנוגע ואילו יותר; ותענוג שמחה בזה יש

חפץ 36נאמר  בהם לי אין תאמר אשר שנים הרצון "הגיעו פנימיות החפץ, שענין והיינו, בזמן 37", נעשה ,
דוקא. הגלות

ש"שלשה אע"פ הגלות, לאריכות הטעם גם "יצר hxgznוזהו הוא מהם וא' שבראם" הקב"ה עליהן
בידו38הרע" מעכב מי ולכאורה מארצנו"), גלינו חטאינו "מפני והגלות, החטא ענין בא ידו elhal(שעל

הטוב  שלימות תלוי שבזה הגלות, שבזמן היגיעה מעלת מצד הבריאה, לטובת שזהו מוכח מזה אלא –
ס"ד). (כנ"ל כו' והתענוג
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ע"ד.27) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
ס"ב.28) לעיל ראה
יד.29) נא, ישעי' ע"פ
וש"נ.30) ה"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ראה
סע"א.31) ג, ע"ז
רפל"ז.32) תניא
גם 33) וראה ועוד. סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א

כו. פט"ו, שמו"ר
ה,34) בראשית תו"א א.ראה ד, במדבר לקו"ת ואילך. סע"ד
ובכ"מ.
מכ"א.35) פ"ה אבות
ב.36) קנא, שבת ראה א. יב, קהלת
וש"נ.37) ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
(38.168 ע' חכ"ד לקו"ש וראה סה"ד. פ"ג תענית ירושלמי



l"yz'dל ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי מארז"ל 39וכידוע לעשות",40בפירוש הקץ את חישב שהקב"ה הוא "ברוך
ולכן  ח"ו, כלל הגאולה תבוא שלא להיות יכול הי' הגלות, שבזמן בעבודה למעלה התענוג גודל שמצד

לעשות". הקץ את ש"חישב להקב"ה והודי' שבח נותנים

ותנחמני" אפך ישוב בי אנפת כי הוי' "אודך יאמרו לבוא שלעתיד הגלות, מעלת גדלה כך כדי :41ועד
ותנחמני". אפך ש"ישוב זה על לך מודה הנני מ"מ, בי", ש"אנפת שאע"פ – הוא הפשוט הפירוש

. "אודך לומר צריך הכתוב הי' עפ"ז .`s.ולכאורה, "אודך נאמר ולמה בי", בי",ik.שאנפת אנפת
– ה'")?! ("אודך ההודאה על ("כי") טעם נתינת להיות שיכול טוב, דבר אינו בי" ד"אנפת הענין הרי

בזמן מעלה שיש לעיל, האמור ע"פ בזה, ענין והביאור ביטוי לידי בא עי"ז שדוקא בי"), ("אנפת הגלות
בי"! ש"אנפת זה על אמנם היא ההודאה ולכן ביותר, נעלה באופן התענוג

. "שהחיינו שמברכים מזה גם וכמובן העבודה. בשעת מיד ישנו זה תענוג – לעיל והגיענו",וכאמור .
שאין  גדולים ענינים כו"כ שישנם הטעם (שזהו בעתיד שתהי' שמחה על "שהחיינו" לברך אפשר אי והרי

שהחיינו  עליהם עתה.42מברכים כבר ישנה הגלות שבזמן היגיעה ענין על שהשמחה ועכצ"ל, ,(

חפץ" בהם לי אין תאמר אשר "שנים נקרא דלעת"ל שהזמן ועד הגלות, מעלת גודל למרות אמנם,
הגלות  בזמן שישנו ה"תענוג" על בנ"י מוותרים מאטערניש"...43– די מיט שוין "גענוג להקב"ה: באמרם ,ַ

סוכה  מסכת בסוף (כדאיתא היצה"ר את שוחט שהקב"ה שפועלים ועד הגאולה, שתהי' והרי 44ורצונם ,
כו'" הקריב כאילו כו' בתורת העוסק ממש.45"כל בקרוב צדקנו, משיח לביאת וזוכים ,(

***

.Ê אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת אודות גם להזכיר יש – היגיעה ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
רחוק, למקום גם שהולכים בשר, יגיעת הן יגיעה, עם הקשור ענין שזהו ביו"ט, יהודים לשמח ללכת

בהתוועדות  שנאמרים התעוררות ודברי תורה דברי  מפסידים זה שבגלל כיון נפש, יגיעת ואעפ"כ 46והן ,
מבנ"י. לכו"כ שמחה להשפיע בשביל זאת, עושים

המצוות  ובקיום התורה בלימוד הצלחה שנת שתהי' כולה, השנה כל על השמחה שתומשך ויה"ר
התפלה. ובעבודת בהידור

הידוע  הניגון בודיעט"47וע"פ וואדקא אי "טאם כבר ישנו ל"קרעטשמע", הגענו לא שעדיין ַַָשאע"פ
וכו'. לחיים כולם יאמרו –

***

.Á כמאמר מהתורה, נלקחים שבעולם הענינים שכל הידוע עלמא",48ע"פ וברא באורייתא "אסתכל
הבנין  את האומן בונה ידם שעל ופינקסאות" "דיפתראות כמו היא שהתורה הוא 49כיון שכן מובן הרי –

עצמה. בתורה גם שישנו והגיענו", וקיימנו ד"שהחיינו לענין בנוגע גם

בזה: והענין

שאפילו  – בתורה גם ישנו ס"ד), (כנ"ל האדם עניני כל את שחודר החיות ענין ד"שהחיינו", הענין
מהתורה  חלק הוא שבתורה הדבר,50קס"ד לאמיתית להגיע בכדי שאלה שואל תלמיד כאשר ואפילו ,

הענינים. כל את חודרת שהתורה כיון מהתורה, חלק היא זו שאלה גם הנה
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(39.151 ע' תש"ח סה"מ
הגש"פ.40) נוסח
א.41) יב, ישעי'
וש"נ.42) .112 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ואילך.43) סע"א ט, ברכות גם ראה
א.44) נב,
ועוד.45) בסופה. מנחות

התוועדויות 46) – מנחם תורת טו. ע' ח"ה אג"ק גם ראה
.207 ע' חנ"ו

וש"נ.47) .326 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רע"ב.48) קסא, זח"ב
בתחלתו.49) ב"ר
(5092 הערה 280 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ. בשוה"ג.



לי l"yz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

שנת"ל  ד"קיימנו", הענין כמובן 51וכן – בתורה גם ישנו הזולת, בדבר ההמשכה עם שקשור
חסדים 52ממארז"ל  וגמילות תורה צ"ל אלא לו", אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר ,53"כל

ברוחניות. או בגשמיות כפשוטו

צ"ל  התורה לימוד שהרי – בתורה גם ישנו ס"ד), (כנ"ל יגיעה מלשון שהוא ד"הגיענו", הענין וכן
הגמרא  כדברי דוקא, יגיעה של יכול 54באופן לא יגיעה שללא היינו, תאמין", אל ומצאת יגעת "לא

ד"מצאת". הענין להיות

כדיוק  – יגיעה ללא גם השכל לאמיתת שמגיעים כשרון בעלי כו"כ מצינו הרי דלכאורה – בזה והענין
"יגעת הגמרא הדעת "z`vneלשון בהיסח שבאה דייקא, מציאה "הבנת"), או "השגת" "ידעת", ,55(ולא

טבע שע"פ היגיעה מעלת על שנוסף והיינו, היגיעה, ערך לפי ע"י שלא הנה השכל, בהבנת מוסיפה
באופן בהבנה ניתוסף jexrהיגיעה oi`ay.

ונופל  בבוקר מתעורר ולפתע כו', יבין ולא ענין באיזה שיתייגע להיות שיכול במוחש שרואים וכפי
מבין  אינו בעצמו והוא וכו', לפרטים מפרטו ואח"כ הענין, ביאור טמון שבו ורואה רעיון, איזה במוחו

זה. לענין בשכלו הגיע כיצד

ומצאת". "יגעת ההבטחה ישנה שאז בתורה, יגיעה – תורה בני אצל  ד"הגיענו" הענין וזהו

"תמכין  זבולון, של לקו השייכים אלו אצל – ומצאת" "יגעת – ד"הגיענו" הענין ישנו וכמו"כ
הישיבה 56לאורייתא" לבנין בנוגע בפועל שהי' וכפי ערך 57, לפי שלא מציאה של ענין הי' היגיעה שע"י ,

כלל. תחילה שיערו שלא דבר שזהו לישיבה, כסף ליתן והציעו מעצמם שבאו כאלו שהיו – היגיעה

.Ë אוהל שיושבי והיינו, ישכר, אצל גם בהוספה צורך יש – בהוספה צורך יש זבולון שאצל וכשם
בתורה. וביגיעה התורה, בלימוד להוסיף צריכים

שהרי  – ומשגיחים משפיעים לראשיֿהישיבה, בנוגע והן לתלמידים, בנוגע הן הוא והמדובר
קצת  להיות צריכים שהם וחושבים, והמשגיחים, המשפיעים ראשיֿהישיבה, על מסתכלים התלמידים

התלמידים יהיו אזי כדבעי, יהיו כו' ראשיֿהישיבה אם ובכן, כו', הישיבה מראשי מהם,zvwפחות פחות
התלמידים יהיו אזי פחות, קצת יהיו כו' ראשיֿהישיבה  אם לדבר daxdאבל גרמא הזמן ואין פחות...

אודות אלו.עתה ענינים

אצל  שעות מאות ארבע יתוספו התורה, בלימוד אחת שעה יוסיף שכאשר לדעת צריך ראשֿישיבה
עליו! שמסתכלים תלמידים מאות ארבע

לגמרי. בערך שלא המציאה, לענין באים היגיעה ע"י וכאמור,

הגמרא  כדברי – המשיח ביאת עם גם קשור זה משיח 55וענין הן אלו הדעת בהיסח באין "שלשה
והן  (כפשוטה), מציאה – הרשות בעניני הן עקרב, – בלעו"ז הן ישנו זה שענין והיינו, ועקרב", מציאה

נאמר  עליו משיח, – קדושה מצדiz`vn"58בעניני שזהו עבדי", זמן jexrÎoi`dדוד לגבי הגלות זמן של
היגיעה  ענין ע"י דוקא באים ולזה .59הגאולה,

הם  הישיבה עיקר ואמר: "לחיים", יאמרו אוהל" ה"יושבי שכל הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ההנהלה]. ועאכו"כ "לחיים", לומר צריכים בודאי והם הישיבה, תלמידי הבחורים,
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(51.23 והערה ס"ד
ב.52) קט, יבמות
(53.32 הערה 326 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
רע"ב.54) ו, מגילה
א.55) צז, סנהדרין

ב.56) נג, זח"ג
ל"ג 57) גו'; לי תהיו ואתם לסדר ד' יום מכתב גם ראה

הבנין  אודות – שפז) ע' ריש רצו; ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר
ליובאוויטש.החדש תמימים תומכי  הישיבות  מרכז ַשל 

כא.58) פט, תהלים
(59) הסיום ).l"endחסר
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***

.È,הברכה וזאת לפרשת בשייכות – יגיעה  הדורש ענין עוד ישנו ל"הקפות", שהולכים קודם

וכידוע – ברכה, פרשת מסיימים בשמח"ת פרשת 60שהרי קריאת ע"ד מעורר הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק
שמח"ת  ערב שהוא בשמע"צ, תרגום" ואחד מקרא "שנים –ברכה

בשמח"ת, שלמחרתו, כיון לשמע"צ, (ששייך דששי הפרשה בחלק ביאור הדורש רש"י פירוש שישנו
הפסו  על כולה), הפרשה את וגו'".61ק קורין יעקב עין בדד בטח ישראל  "וישכון

.‡È ואילך סי"ז בראשית ש"פ בשיחת נכללו – זה רש"י בפירוש אמר:62השאלות ואח"כ .

וכיון  זה, על יתייגעו – ובינתיים שלאח"ז. להתוועדות נשאיר – הנ"ל רש"י בפירוש הביאור
כו'. הפשט ע"ד הדברים ביאור "ימצאו" בודאי ס"ח), (כנ"ל ומצאת" "יגעת שהובטחנו

.·È צריכין "שאין וגו'", בדד בטח ישראל "וישכון הברכה שתקויים – לעניננו בנוגע – והעיקר
האויב" מפני יחד ולישב וכמ"ש 63להתאסף ועד 64, מחריד", ואין ושכבתם גו' בארצכם לבטח "וישבתם

ירושלים" תשב ,65ש"פרזות

על  נוספת יצחק של ברכתו ו"אף יעקב", שברכם הברכה "כעין יעקב", "עין – הכתוב המשך וכן
שנאמר  יעקב, של וגו'"66ברכתו השמים מטל האלקים לך ,63ויתן

התקיעות)– (בשער ר"ה בדרושי ולא 67כמבואר דוקא, יצחק המשיך הברכות כל ומקור "שעיקר
וחיות  אור תגבורת בהם "שיש הגבורות, בחי' הוא יצחק של שענינו כיון כו'", כאלה ברכות ענין מצינו

החסדים" מכח יותר עצום –בכח

כו'" תלמוד זה דגן כו' מקרא זו השמים "מטל – ברוחניות וגו'"68הן השמים "מטל בגשמיות, והן ,
ההש  כל שיומשכו מנוחה,כפשוטו, מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד שיוכלו כך, כו', הרחבה מתוך פעות

ועיכובים. מניעות ללא

הכתוב  וגו'",69ובלשון בעתם גשמיכם "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", בחקותי "אם :
לעם" לי תהיו ואתם לאלקים לכם "והייתי קוממיות"70עד אתכם "ואולך – הברכות כל לשלימות ועד ,71,

יעקב" "נחלת תומשך שאז האמיתית, בו 72בגאולה "שכתוב מצרים"73, בלי "נחלה בקרוב 74ופרצת", ,
ממש.

גדולה. בשמחה ורקד מקומו על עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמחה, ניגון [ניגנו

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(60– מנחם (תורת ס"ד תשכ"ח שמח"ת יום שיחת ראה
וש"נ. .(169 ע' חנ"א התוועדויות

כח.61) לג, ברכה
ואילך.62) 228 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
עה"פ.63) פרש"י
הֿו.64) כו, בחוקותי
ח.65) ב, זכרי'
כח.66) כז, תולדות

ב.67) רמז, דא"ח) (עם סידור
ג.68) פס"ו, ב"ר
ופרש"י.69) ובתו"כ בחוקותי ר"פ
יב.70) שם,
יג.71) שם,
יד.72) נח, ישעי'
יד.73) כח, ויצא
ואילך.74) סע"א קיח, שבת
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מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

(כמדובר ‡. שהחיינו ברכת אודות דובר שבה שנה) וחמש עשרים (לפני תש"ה שמח"ת בשיחת
להמסובים 1אתמול  אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר – (2:

סטריט") ("אין ברחוב יכירו באמריקא שכאן יתכן איך עלי: שלועגים כאלו ביניכם שיש יודע הנני
אני  אבל זה. על ותמהים לועגים בלבם הנה בגלוי, לועגים שאינם אלו ואפילו תורה. בן יהודי, שהולך

שמחה. מתוך יצחקו הם ואז תורה, בן שהולך ברחוב יכירו קצר זמן שבמשך להקב"ה מקוה

הרגיל ·. בלשון ולא המדינה), (בלשון סטריט" "אין שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק בלשון לדייק ויש
הקודש): (בלשון "ברחוב" "בחוץ", או גאס", "אין ַ(באידיש)

באידיש, או הקודש, בלשון "סטריט" נקרא איך יודע שאינו מי על אפילו שמדובר להדגיש כוונתו
זוכרים...). עדיין הם אם – ואמו אביו וגם והסבתא, הסבא שדיברו (כפי לשון" ַ"מאמע

אבל  קודש, ספרי לכ"ד שייך זה הרי שאצלו אלא מתנ"ך, "חוץ" או "רחוב" תיבת אמנם יודע הוא
בברוקלין. או שבמנהטן ה"סטריט" עם זאת מקשר לא הוא

תורה. בן יהודי, שהולך בה"סטריט" ניכר יהי' אצלו גם ואעפ"כ,

ש" כיון – הדבר שונה")וטעם אינה ("אמריקא אנדערש " ניט איז שהרי 3אמריקא הדבר, טעם ומובן , ַ
זב"ז  (שקשורים והמקום הזמן הגבלת עם קשור אינו חיים", "אלקים חיים"4הקב"ה, ש"אלקים וכיון ,(

"חיים" שנקראים לבנ"י חיים" "תורת כמ"ש 5נתן מובן 6, הרי גו'", חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם
ובכל  זמן בכל הם לבנ"י התורה שציוויי כך, ומקום, זמן של שינוי אין בנ"י ומצד התורה מצד שגם

שונה. היא שאמריקה לומר שייך ולא מקום,

סטריט",‚. "אין ברחוב, הולכים שיהודים שרואים כפי – אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי  התקיימו ואכן
שהיו  שאף לים, מעבר פעם, אפילו הי' שלא ענין שזהו בחוץ, הציצית עם – והעיקר ראש, בכיסוי
עכשיו, ואילו בחוץ, הציצית עם הולכים היו לא העכו"ם, בין דרים שהיו כיון הנה אמיתיים, יראיֿשמים

ומתפשטת  הולכת זו והנהגה פשיטות, מתוך זאת ועושה בחוץ, הציצית עם הולך ילד שייך 7גם לא (ולכן
כולם  אצל פשוט מנהג שנעשה כיון כיוהרא", ד"מחזי החשש ).8בזה

הפירסום  ענין – ארה"ב מנימוסי א' עם קשורה זו שהנהגה "ּפאּבליסיטי".9ולהעיר, כאן: שנקרא כפי ,ָ

השינוי  לאחרי בארה"ב, כבר בהיותו אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י נאמרה הנ"ל ששיחה – ובהקדמה
חז"ל  כלשון בהנהגה, שינוי גם נעשה ידו שעל שלמדים 10במקום, כפי בנימוסה", הלך לקרתא "עלת :

ש  אצלם נעשה אליו באו המלאכים שכאשר אבינו, אברהם הראשון, כו'.מהיהודי ההנהגה ינוי

להתנהג  בשביל התורה הוראות על ח"ו שמוותרים העולם כטעות אינו בנימוסה" "הלך שהפירוש אלא
המדינה  נימוסי את לנצל יש – אדרבה אלא אנדערש", איז "אמריקא הנ"ל: ובסגנון המקום, ַבנימוסי
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התוועדויות 1) – מנחם (תורת בתחלתה שמח"ת ליל שיחת
וש"נ. ואילך). 138 ע' חנ"ח

(258 ס"ע תש"ה (סה"ש ס"ג היום בסעודת שמח"ת שיחת
ואילך).

וש"נ.3) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
פרשתנו 4) לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיחוה"א תניא ראה

ובכ"מ. א. צח, (ברכה)

ספל"ד.5) דר"נ אבות ראה
ד.6) ד, ואתחנן
וש"נ.7) ואילך. 95 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
ואילך).8) מ (ע' גאוה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' גם ראה
וש"נ.
וש"נ.9) .246 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.10) יד. פמ"ח, ב"ר



l"yz'dלד ,dxez zgny mei zgiy

" אצלו שיהי' ועד יגיע jldלקדושה, לקדושה בנוגע המדינה בנימוסי השימוש שע"י היינו, בנימוסה",
בבחי' המבואר jldnלהיות ע"ד חז"ל 11– לשון שגם 12בפירוש שאע"פ מיני'", דאזלינן עלמא "האי

"עומדים" נקראים שמלאכים שמצינו כפי נעלית, דרגא היא עמידה (קודם 13בחי' למעלה הנשמות וגם ,
כמ"ש  עמידה, בבחי' הם למטה) ההליכה 14ירידתם ענין הרי לפניו", עמדתי אשר ישראל אלקי ה' "חי

בנימוסי  שמשתמשים עי"ז וכן למטה, הנשמה ירידת ע"י דוקא באים ולזה יותר, נעלה הוא ("מהלכים")
בנימוסה". "הלך – הקדושה לתועלת המדינה

ודרכו  כוננו גבר מצעדי ש"מה' באופן היא חדש למקום שההליכה – בזה הענין ,16יחפץ"15וכללות
בבחירתו d"awdyהיינו, תלוי זה שענין אלא הקב"ה, של רצונו את שם למלא כדי זה, למקום אותו הוליך

כו'.

ללכת  ציצית, למצות בנוגע הפירסום בענין המדינה נימוסי עם שמשתמשים – לעניננו בנוגע ועד"ז
הקב"ה עם ציווי שישנו דכיון ברחוב, אותו שרואה מהגוי ולהתפעל להתבייש מבלי בחוץ הציצית

גו'" וזכרתם אותו בספרים 17"וראיתם וכדאיתא פירסום, של באופן תמיד זאת מקיים הוא הרי שלבישת 18,
בעבדיו". האדון "כחותם היא הציצית

אמת  של קורטוב בו יש אנדערש" איז "אמריקא שהפתגם נמצא בכך 19ועפ"ז הוא שהשינוי אלא , ַ
וכאמור, הקדושה, לתועלת ("ברייטקייט"), וההרחבה הפירסום ענין כמו המדינה, בנימוסי שמשתמשים

בנימוסה". "הלך – מהלך בבחי' נעשים שעי"ז

לקדושה:„. לנצלו שיש המדינה בנימוסי ענין ועוד

לך" ויאמרו זקניך ויגדך אביך ד"שאל באופן ההנהגה להיות צריכה תורה מצד 20ע"פ הסדר אבל .
נפרדים. עולמות שני שהם – המדינה נימוסי

בחמותה" כלה באמה קמה ש"בת באופן ההנהגה שתהי' – לקדושה זאת לנצל יש לקרבם 21ובכן, כדי
"והשיב  – ההורים אצל ניתוסף הילדים שע"י במוחש, שרואים וכפי גו'"22לקדושה, בנים על אבות .23לב

***

מנהגי ‰. לנצל שצריך בנימוסה", הלך לקרתא ד"עלת באופן ההנהגה אודות לעיל להמדובר בהמשך
לקדושה: לנצלו שצריך נוסף ענין ישנו – לקדושה אמריקא

נותני  שמחה, בזמן הזמנים, מן שבזמן בארה"ב, נימוס ראשען").יש ("דאּבל כפולה" "מנה ַָם

"גזירה" יש כלל שבדרך כיון כוסיות 24ובכן: ד' רק ליקח משקה לשתיית שיהי'25בנוגע כדי הנה ,
גדר" פורץ ד"שמחה עדיין 26הענין אבל מארבע, יותר ליקח שיכולים כך, ארבע, של ה"גדר" עתה יבטלו ,

כוסיות  שמונה – כפולה מנה יקחו ולכן בא... לא עדיין משיח שהרי הגבלה, של בענין צורך .27יש
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ועוד.11) ב. כד, בראשית אוה"ת ראה
א.12) נד, עירובין
ובכ"מ.13) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
(14.53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש וראה א. יז, מלכיםֿא

וש"נ.
(גבר)15) האדם של דרכו – ב"דרכו" הפירושים מב' להעיר

חכ"ו  התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה הקב"ה  של דרכו או
וש"נ). .131 ע' ריש

ע'16) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה כג. לז, תהלים
(נעתק  קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום (נעתק תקסא

ועוד. תמוז). י יום" ב"היום
לט.17) טו, שלח
עה"פ.18) ספורנו

סכ"א.19) לקמן ראה
ז.20) לב, האזינו
(21– מנחם תורת גם וראה בסופה. סוטה ו. ז, מיכה

וש"נ. .251 ע' חנ"ג התוועדויות
ובפרש"י.22) בסופו מלאכי
(23) הסיום ).l"endחסר
ו 24) 351 ס"ע חל"ו התוועדויות – מנחם תורת אילך.ראה

וש"נ.
כאלו 25) שיש (בבתֿשחוק), אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו'. לבטלה כמ"פ ממנו וביקשו להם, מפריעה זו שגזירה
ועוד.26) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
שאין27) אמר, שליט"א אדמו"ר כל כ"ק מיד שישתו הכוונה

(ואח"כ כוסות ל"ב...),השמונה למספר עד שמונה, הפעם עוד
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במדרש  שמצינו ע"ד המתחיל", ד"אני באופן להיות צריך זה במ"ת.28וענין הגזירה לביטול בנוגע

" היו"ט: של לשמו במיוחד שייך שמונה שמספר ולהעיר, להוסיף שמח"ת ipinyויש גם (כולל עצרת"
הזה", החג עצרת שמיני  "יום המזון: וברכת התפלה בנוסח שאומרים כפי שמע"צ), של שני יו"ט שהוא

הסוכות. ימי לשבעת בהמשך להיותו

ועוד: זאת

שעז"נ  הסוכות, שבחג השואבה בית לשמחת (כמ"ש 29בנוגע ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם
במשנה 30הרמב"ם  איתא – (31. מרקדין היו מעשה ואנשי אבוקות "חסידים "בארבע אור", של באבוקות .

ארבע. של הכפל הוא שמונה והרי בשמונה", או

שניו  לוחות עם גם קשורים ושמח"ת ששמע"צ בזה, ענין ביוהכ"פ ועוד שניתנו עבודת 32ת שענינו ,
לתושי'" ד"כפלים העילוי נעשה שעי"ז .33התשובה,

.Âשל הענין למקור בנוגע להוסיף בנוגע ltkויש ודוקא בחומש, בתושב"כ, זאת שמצינו – בתורה
בלתיֿרצוי: לענין

כפל  משלם – גו'"34גנב הגזילה את "והשיב רק בו שנאמר גזלן, משא"כ כפל.35, לא אבל ,

יחזור  שלא כדי – קנס) של ענין שזהו נגלה ע"פ הטעם (מלבד כפל תשלומי לחיוב הפשוט הטעם
ולגנוב, לחזור אותו ימנע לא זה הרי  הגניבה, את להחזיר אותו יחייבו רק אם שכן, נוספת, פעם ויגנוב
ולכן  הפסיד, לא גם אבל מאומה, הרויח לא – הגניבה את להחזיר ויצטרך אותו יתפסו אם דממהֿנפשך:
מלגנוב, ימנע שעי"ז כפל, לשלם הגנב את מחייבים ולכן ירויח; ואז אותו יתפסו לא אולי לנסות, לו כדאי

כפל. תשלומי של בהפסד להסתכן שלא  כדי

כפל? בתשלומי גזלן גם לחייב צריכים היו הא, משום אי אבל,

אלא  אותו, מחייבים היו ולגזול, לחזור הגזלן את למנוע יכול הי' כפל תשלומי חיוב שאם ועכצ"ל,
לו  שיש גנב, רק ולכן לו; יועיל לא כפל תשלומי חיוב גם אזי בושה, של רגש לו שאין שרואים כיון

ולגנוב. לחזור אותו ימנע כפל בתשלומי שהחיוב לקוות יש בושה, של  רגש

כמארז"ל  בו, שמאמין אף – מהקב"ה מתבייש אינו גנב שגם רחמנא 36ואע"פ מחתרתא אפום "גנבא
הוא  אלא העולם, עם עסק לו ואין השביעי ברקיע נמצא שהקב"ה חושב שאינו מוכח שמזה קרייא",
הרי  – החומרי בעוה"ז הגניבה בפעולת לו שיעזור אליו מתפלל ולכן בעוה"ז, נמצא שהקב"ה מאמין

בניֿאדם, מפני בושה של רגש עכ"פ לו מלחזור יש אותו ימנע כפל בתשלומי שהחיוב לקוות יש ולכן
ובלשון  אצלו, בהעלם הוא (שלעתֿעתה הקב"ה כלפי הבושה רגש גם אצלו שיתגלה ועד ולגנוב,

ודם").37הגמרא  בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא רצון "יהי :

בגמרא  (כדאיתא בנ"י של מהמדות הוא הבושה ענין הרחמנים 38והרי זו, באומה יש סימנים "שלשה
"עזין  הם טבעם מצד ישראל שכן, מ"ת, בשעת בנפשם שנקבע כפי חסדים"), וגומלי והביישנין

ביצה  במסכת בגמרא (כדאיתא אברהם 39שבאומות" בני להיותם כו'"), באומות ישראל הן, עזין "שלשה :
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ה"לחיים" שאמירת באופן כו', חשבון להחזיק צורך יש אלא
ש"תם  באופן ההתוועדות של לסיומה עד ותספיק תומשך

שלימות. מלשון גם ונשלם",
ועוד.28) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
מ.29) כג, אמור
הי"ב.30) פ"ח לולב הל'
ובפרש"י.31) ואילך סע"א נא, סוכה
רטז 32) ע' תשרי סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.ואילך.
רפמ"ו.33) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
גֿו.34) כב, משפטים
כג.35) ה, ויקרא
הע"י).36) (לגירסת א סג, ברכות
פמ"א.37) בתניא הובא ב. כח, שם
א.38) עט, יבמות
ב.39) כה,
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הבושה  טבע אצלם פעל שמ"ת אלא העולם, והי' שאמר הקב"ה של ובניו ויעקב, מ"ת 40יצחק (ולולי
בנ"י). של העזות מצד לעולם קיום הי' לא

ישראל: כל שבטבע טובות המדות שמזכיר פ"א, בתניא קושיא – אגב בדרך – לתרץ יש [ועפ"ז
כל  שבטבע טובות "מדות אודות מדובר שם כי, – הבושה טבע מזכיר ולא חסדים", וגמילות "רחמנות

במ"ת mzeclezaישראל בנ"י אצל נתחדש הבושה טבע  ואילו כו', מהאבות בירושה ,"41.[

החסידות: בתורת גם המקור את לחפש  יהודי צריך – דתורה בנגלה הכפל לענין המקור על ונוסף

רבינו  מביא – ומקורו לשרשו והעלאתו בלעו"ז שנפל הקדושה ניצוץ בירור – התשובה לענין בנוגע
באגה"ת  רז"ל 42הזקן ב'43מאמר ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל הי' "אם

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות עי"ז לה"כפל" ועד הכפל, שזהו"ע .44פרקים",

.Ê"כפולה ל"מנה בנוגע ובנדו"ד, בנימוסה", ד"הלך הענין את לקדושה שינצלו דאמירת 45ויה"ר
בהשיחה  המבואר וע"פ באורחותיו,46לחיים, ההולכים לכל שייך זה הרי המשקה, במעלת טעמים ג'

שלאח"ז  לד' בנוגע והן הראשונים, לד' בנוגע הן זאת, לנצל צריך שיכול מי וכל כו', לזה .47שזקוקים

חיל" אל "מחיל כו'") ("הלך ההליכה בענין גם יתוסף השמחה בענין ההוספה השנה 48וע"י כל במשך
הטובות  ההחלטות ככל בהידור, המצוות ובקיום ושקידה, בהתמדה התורה בלימוד דרכו לבטח שילך –

ושמח"ת. בשמע"צ שנתקבלו

וגו'" אלקים מלאכי בו ש"ויפגעו באופן היא שההליכה צדקנו 49ועד במשיח פוגעים ממש ובקרוב ,
והשלימה. האמיתית בגאולה הקדושה, לארצנו קוממיות שיוליכנו

***

.Á הנ"ל בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי שערי 50הביאור אורה "שערי פתיחין", "תרעין שבשמח"ת
התורה, ע"י לוקחים והכל הצלחה", שערי ברכה

דוקא – והצלחה ברכה דאורה הענינים ג' שנקט הטעם מובן אינו קודם 51דלכאורה שגם ובפרט ,
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שם.40) ליבמות מהרש"א חדא"ג
לשם 41) נשיאינו מרבותינו פירושים לקוט עם תניא גם ראה

וש"נ. לז). (ע'
ספ"ט.42)
רפכ"ה.43) ויק"ר
ב.44) פו, יומא
שכאשר 45) (בבתֿשחוק), אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ל"גניבה"... הדבר נחשב לקדושה, להפכם המדינה נימוסי מנצלים
ישלם"!... "שנים להיות צריך ולכן

(46.(57 ע' תש"ה (סה"ש ס"ו תש"ה שמח"ת ליל שיחת
אדמו"ר47) כ"ק אמר ההתוועדות שלפלא,בהמשך שליט"א,

אצל  חלישות כבר פעל כוסות, שמונה אודות כשלעצמו שהדיבור
כלל, בדרך כ"כ ziizyהקהל; לא וגם שינה, של מצב פועלת יין

אבל שינה dricidyמהר... של ענין תפעל יין שתיית אודות בלבד

כ  זה כֿכא)– ט, (נח כתיב נח אצל – ארה"ב!... של חידוש בר
וגו'", היין מן וישת יין) מהענבים שעשה (ולאחרי כרם "ויטע

בלבד! מהידיעה לא אבל נרדם; ואז
ח.48) פד, תהלים
ב.49) לב, ויצא
(סה"ש50) ס"ה תש"ה שמח"ת יום 59).שיחת ע' תש"ה

– מנחם (תורת ואילך ס"ד תשי"ב שמח"ת ליל שיחת גם וראה
ואילך). 73 ע' ח"ד התוועדויות

שבשמח"ת51) היא שהכוונה לומר כל ואין על נמשכים
שמתחילים*השנה  הענינים רק כל ונקט הא"ב, אותיות בכל

) אֿב האותיות לאחרי דא"כ, – לו aורה`התחלתם הי' רכה)
ה', אות (לא (dלהזכיר ג' אות אלא) כפי bצלחה, וכיו"ב), אולה

להזכיר  צריך שהי' או רצון"; "יהי של נוסחאות בכמה שמצינו
אֿת  – האחרונה והאות הראשונה .**האות

*(dteq cre dzligzn dpyd jyna mpyiy miiepiyd lk z` zlleky–oeyln wx `l) dpy"dpyn"(150 'r f"ig y"ewla onqp),xfegy
mya ycegl mb `exwl xyt` 'id f"tr ixdy) ynyd jldn dpeye"dpy,"(dpald jldn dpeye xfegy y"r,oeyln (mb `l` שינויw"dear)

(h"it c"g.zekeqd bg ipipra mb epivny itke,bexz`d zlrny" –xcd ur ixt"d oipr micnl epnne)"xcd"d`x) mipind x`yl rbepa mb
mgpn zxez–97 'r yix g"pg zeiecreezd.((p"ye–y `id"dpyl dpyn epli`a xc"`l dkeq),zg` dpy wx `le] (aÎ`,mipy dnk `l`–

(irax rhp) ziriax dpye dlxr zepy 'b dligz xearl mikixv ezeevnl xyk 'idi bexz`y ick ixdy,oilwexal e`iadl mileki f"g`l wxe
[eilr jxale,lk z` laeqy שינוייyd iycg a"i jyna mpyiy mixie`ddp,"'eb sxege uiwe mege xew"g gp),(ak,mpi`e mze` laeqy wx `le
el miwifn,daxc` `l`,((jli`e fkxz 'r a"g f"lxz n"dq) c"vt f"lxz dkke jynd d`x) 'ek mdn lcby.

**(yexita (a"t) dpen`de cegid xrya epivny c"r"mlek z` 'ign dz`e"h 'ingp),(e,y"dz`"od"e"iz cre '`n zeize`d,`id `"dde
zeize`d xewn dtd ze`ven 'd."
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אלו 52מ"ת  ענינים כבר כבר 53היו הי' האור ענין הבריאה 54(שהרי ב'55בהתחלת – הברכה ענין וכן ,
מאד" טוב והנה גו' אלקים "וירא – ההצלחה וענין ברכה, לשון באופן 56ד"בראשית", הכל ש"נעשה ,

טוב  הצלחה"57היותר –)58בדרך

הגזירה  בטלה שבמ"ת שכיון לכך נוסף ותחתונים 28כי, עליונים בין ענינים 59והמחיצה כל נעשים ,
בשלימותם  בורא 60אלו העליון, מצד שהם כפי דילי'"61, בכתר לס"ת "מעטרן שבנ"י בשמח"ת, הנה ,62,

בתורה  גם ומגלים ממשיכים ית'63ה"ה בעצמותו שמושרשת כפי שרשה ע"י 64את נמשכים אז ודוקא ,
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התורה,52) ע"י הענינים כל וחיות קיום הי' אז שגם ואף
כלי  הייתי אני אומרת "התורה בתחלתו) (ב"ר במדרש כדאיתא

. הקב"ה של בתורהאומנתו מביט הקב"ה הי' העולם",. את ובורא
הרי  – ע"ב) ריש קסא, (זח"ב עלמא" וברא באורייתא "אסתכל

בשמח"ת. שנתחדש מיוחד ענין אודות מדובר כאן
מעלת53) גם בהם שהיתה זאת, הענין dceardועוד [היפך

ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי (ראה דכיסופא" ד"נהמא
שלו  בקב רוצה "אדם א) לח, (ב"מ וכמארז"ל ובכ"מ), ע"ד. ריש

. ל"רעך בנוגע גם כולל חבירו", של קבין הקב"ה"מתשעה זה .
כתיב  הבריאה בתחלת רק שהרי – א)] לא, שבת (פרש"י

אין "ואדם ה) ב, כשנברא (בראשית מיד  אבל האדמה", את לעבוד
עה"פ).אדה "ר, (פרש"י כו' וירדו הגשמים על התפלל
(נסמן 54) בתורה גנזו – ראשון ביום שנברא האור ואדרבה:

אור  שבתורה, והיינו, ,(55 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם בתורת
בגילוי. זה אור האיר בעולם, ואילו בהעלם, הוא זה

אלפים 55) "שני היו תורה" אלפים "שני שלפני ולהעיר,
בו  שיש דתהו המעלה והרי וש"נ), סע"א. צז, (סנהדרין תהו"

פ"אֿב). שי"א פ"ה. ש"י ע"ח (ראה מרובים אורות
המעלה56) גם כולל לא. א, חשוכא ktdz`c`בראשית

(רמז  עה"פ יל"ש יו"ד. פ"ט, (ב"ר רז"ל מדרשת כמובן – לנהורא
אותו  שגם המות", מלאך זה מאד חיים, מלאך זה "טוב ועוד) טז).

לטוב. מהפכים
הי'57) פוטיפר בבית שבהיותו ביוסף ממ"ש גם וכמובן

פוטיפר  בבית היו בודאי שהרי – ב) לט, (וישב מצליח" "איש
פוטיפר  הי' לא (דאל"כ, כו' לחמם את שהרוויחו עבדים עוד
איש  "ויהי נאמר יוסף על רק ואעפ"כ, בביתו...), מחזיקם
וציפו  שדרשו מכפי יותר היתה ופעולתו שעבודתו כיון מצליח",

ממנו.
ואילך.58) א'קכג ע' ואילך. א'קכ ס"ע ח"ב תער"ב המשך
"אשר 59) המצוות: ברכת כנוסח – המצוות ענין כל שזהו

ו(עד  צוותא של ענין נעשה ידם שעל – וצוונו" במצוותיו קדשנו
עם  בורא (ניצוץ הקב"ה עם המצוה מקיים האדם של ל)חיבור
"ואתם  וכמ"ש הגוף), עם שקשורה כפי גם – שבנפש יחידה בחי'

חיים  אלקיכם בה' נקראים הדבקים והתורה שהקב"ה כשם גו'",
ס"ב). (כנ"ל חיים

וראו  ה' כבוד "ונגלה ה) מ, (ישעי' היעוד יקויים שעי"ז ועד
רק  ולא יהודי, אינו (של ה"בשר" שאפילו גו'", יחדיו בשר כל
האלקי  הפועל כח את יראה חיים) בעלי גם אלא המדבר, מין
זוכים  סגולה יחידי שרק עתה כמו ולא (תחתון), בנפעל (עליון)
בנפעל, הפועל כח את) אלא ("באלקן"), ה"קורה" את (לא ַלראות
ריש  ח"ד התוועדויות – מנחם תורת (ראה מיוחדים בזמנים ורק

וש"נ). .258 ע'
אג"ק 60) – תשכ"ט הסליחות (דימי בהמכתב וכמשנ"ת

– המדבר מין של האמיתית לשלימות בנוגע רטו) ע' חכ"ו

עמו  ולהתאחד הקב"ה לפני להתבטל ענין *שתכליתו כל וזהו .
כי  השם ש"צוה ט) א, (ויקרא הרמב"ן מ"ש ע"פ – הקרבנות

. קרבן יביא יחטא .כאשר באש וישרוף המזבח . על הדם ויזרוק .
חטא  כי אלה כל בעשותו אדם שיחשוב כדי בנפשו, דמו כנגד

. הבורא לאלקיו חסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי .
ויקרא  (לקו"ת הזקן רבינו תורת כידוע – כו'" תמורה ממנו שלקח
מכם", יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא הפסוק על ואילך) ב ב,
שאמיתית  הוא, הענין אך יקריב", כי מכם "אדם הול"ל דלכאורה

הוא ש"הקרבן באופן הוא הקרבנות מקריב mknענין שהאדם ,"
"להקריב  טו): מד, (יחזקאל הכתוב (כלשון ודמו חלבו להקב"ה
"לחמי  נעשה ועי"ז והחיות, התענוג שהו"ע ודם"), חלב לי
שבשמים" לאביהם מפרנסין ש"ישראל ב), כח, (פינחס לאשי"

ב). ז, (זח"ג
הגיעו 61) שאז מ"ת, קודם לגבי כלל בערך שלא זה הרי ולכן

נברא; בחי' עדיין שזהו הכתר, חיצוניות אריך, לבחי' היותר לכל
" – התורה ע"י –`izeואילו מנחם תורת (ראה לוקחים" אתם

וש"נ). .265 ע' חנ"ז התוועדויות
ב.62) רנו, זח"ג
התורה 63) שנתינת אף כי, – בתורה גם עילוי נעשה ועי"ז

לא הרי בנ"י, לתועלת בתורה,היא ח"ו חסרון  יהי' זה  שבגלל  יתכן
יעשה ובלשון  לא הארץ כל "השופט כה): יח, (וירא הכתוב

ניתוסף  לבנ"י התורה נתינת שע"י ועכצ"ל, (בתמי'). משפט"
גופא. בתורה עילוי

כוונה  ללא רק לא – לשמה התורה דלימוד הענין גם וזהו
היינו, וס"ת), לגט בנוגע לשמה (כמו התורה לשם אלא צדדית,
שלו, ל"טובה" התורה זקוקה לא שלכאורה ואף התורה . לטובת
גרמוהי, בחי' רק לא בה ויש התורה", מ"נותן ניתנה התורה שהרי
בגדר  היא עצמה מצד התורה סוכ"ס הרי – חיוהי בחי' גם אלא

" ולא תורה, זוהי (שהרי בורא ולא ואילו ozepנברא, התורה"),
בחי' בה שנמשך – בתורה יותר גדול עילוי ניתוסף בנ"י `ediע"י

חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא ובאופן מחיוהי), גם (שלמעלה
ובכ"מ). א. מו, נצבים לקו"ת א. ס, זח"ב (ראה

קשרין 64) "תלת א) עג, (ח"ג הזהר במאמר הקושיא וכידוע
הרי  – בקב"ה" ואורייתא באורייתא ישראל בדא, דא מתקשראן
הוא  הענין אך – קשרים? ב' רק יש דברים ג' של בהתקשרות
וש"נ), ואילך. 313 ס"ע חמ"ד התוועדויות – מנחם תורת (ראה
בין  קשר גם יש התורה, ע"י קוב"ה עם ישראל של הקשר שמלבד
הוא  הסדר שבתחילה והיינו, ישיר, באופן לקוב"ה ישראל
לאח"ז  אבל אותם, ומחברת לקוב"ה ישראל בין עומדת שאורייתא
ומחברים  לקוב"ה אורייתא בין עומדים שישראל הסדר נעשה
את  התורה מחברת השנה בכל הנה – השנה לזמני ובנוגע אותם.
עם  התורה את בנ"י מחברים בשמח"ת ואילו הקב"ה, עם בנ"י

הקב"ה.

*(g"vca enk,iga llkpe dlrznyk `id gnevd zenilyy,xacna llkpe dlbznyk `id igd zenilye–xyae mc ziyrpy dlik`d i"r
exyak.
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השלימות 65התורה  בתכלית הנ"ל הענינים –כל

ואילך.הוגה  380 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

***

.Ë– הצלחה" שערי ברכה שערי אורה "שערי פתיחין", "תרעין שבשמח"ת לעיל להמדובר בהמשך
באופן  שזהו זאת, עוד אלא וליטול, לבוא יכול הרוצה וכל פתוחים שהשערים בלבד זו שלא להוסיף, יש
חלק  על ומעמידו בנחלתי, היפה חלק לך בחר לבנו האומר כאדם כו' לכם מורה "אני אומר שהקב"ה

. לך"היפה קח זה את לומר התורה.66. ע"י זאת שלוקחים וכאמור, ,

שחסר  מה זה בבתֿשחוק:) (והוסיף תורה... ללמוד להתיישב עתה שצריכים לומר כוונתי אין אמנם,
רחבות" "כתפיים להם היו נשיאינו רבותינו – ללמוד! להתיישב שאדרוש ניט") מיר פעלט ("מער לי
לשבת  שמח"ת של הענין זה אין בלאה"כ, אבל זאת, לדרוש יכולים היו ולכן ּפלייצעס"), ("ּברייטע

וללמוד!

שמח"ת – קודם מוכן שיהי' ביותר זירזו החלצו, קונטרס את שהדפיסו הטעם 67בשעה הי' ובפשטות ,
שנים  יובל מלאו שנה באותה שבשמח"ת לפי ידי,68לזה, על התנהל זה שענין וכיון המאמר. לאמירת

מוכן  יהי' שהמאמר שכיון אמרתי, המאמר, אודות עמו ודברתי אדמו"ר מו"ח לכ"ק כשנכנסתי הנה
וכי  פליאה: של במבט אדמו"ר מו"ח כ"ק עלי הסתכל ואז בשמח"ת. בו ללמוד יוכלו אזי לשמח"ת,

ללמוד?!... ישבו בשמח"ת

לימוד  אינו שמח"ת של שענינו כיון בקיצור, היו בשמח"ת שנאמרו החסידות מאמרי שגם מצינו ולכן
.69התורה 

.È:בפשטות – וכו'" אורה ד"שערי הענין ולבאר להוסיף ויש

ש  אלא מסויימת מציאות שישנה לאחרי אם כי חדשה, מציאות פועל אינו – האור יודעים ענין לא
כו' עמה לעשות צריך ומה המציאות, מהי רואים אזי אור, כשמאיר הנה זו, מציאות של .70מהותה

אור" "תורה שנקראת – לתורה בנוגע הוא התורה 71וכן נקראת תרגום בלשון שאפילו ועד ,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי "72"אורייתא", בעולם,`xeשפירושו האור והמשכת הבאת דהיינו, ייתא",

יודעים  לא אבל "עולם", אמנם רואים זאת, לולי שכן, העולם, של האמיתית המציאות את רואים שעי"ז
גו'" אלקים ברא "בראשית – הקב"ה ע"י נברא .73שהעולם

נאמר  עליו אברהם, ע"י אמנם התחיל זה האיר"74ענין אלא העיר תקרי "אל גו'", ממזרח העיר ,75"מי
העולם; על בעה"ב הוא שהקב"ה שהכריז עי"ז העולם את שהאיר
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הרי תו 65) למצוות, בנוגע כי, – מצוות מאשר יותר דוקא, רה
קו"א  (תניא ובזרוע" בראש הנחתן ע"י התפילין בקלף שינוי "אין
בגלוי, בעולם שינוי נעשה ידה שעל בתורה, משא"כ א), קנה,
(תהלים  הפסוק על וש"נ) ה"ב. פ"א (כתובות בירושלמי כדאיתא
רואים  לא שבמצוות – לאדם בנוגע וכן עלי". גומר "לאֿל ג) נז,
שאף  והיינו, המצוה, קיום ע"י בו שנעשה השינוי את בגלוי
אם  כי בגלוי, זאת רואים לא הרי שינוי, שנעשה הדבר שברור
שבזהר  ה"ינוקא" כמו אויגן"), "אפענע להם (שיש סגולה ָיחידי
בלימוד  משא"כ ק"ש; מצות קיימו שלא שהכיר א) קפו, (ח"ג
מתוספת  החל שינוי, בו שנעשה לראות אחד כל יכול התורה

כו'. הידיעה
נצבים.66) ס"פ פרש"י
(67– מנחם (תורת סי"ט תשי"ז שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(86 ע' חי"ח התוועדויות
תש"ט.68) – תרנ"ט

שנרדמים 69) כאלו יש כאן, הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק
עד  מלהרדם שמתאפקים כאלו ויש המאמר, אמירת קודם עוד
ויש  הפסוק, את רק ששומעים מהם יש נרדמים; ואז המאמר,
שאלות  הם אם ובוחנים השאלות, את גם לשמוע מהדרים
ואז  המאמר, סיום לאחרי עד שמתאפקים כאלו ויש טובות...
קצת  שתהי' ובהכרח הכי, בלאו אפשר אי כי הם... גם נרדמים
שלום  תורת סה"ש (ראה ניט"... "שאדט ששמח"ת (וסיים, ַשינה

זאת). להזכיר אפשר ולכן ועוד), ואילך. 53 ע'
וש"נ.70) .414 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
כג.71) ו, משלי
(72.116 ע' ריש תש"ד סה"ש
א.73) א, בראשית
ב.74) מא, ישעי'
ג.75) פ"ב, ב"ר
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כי, – העולם על הקב"ה בעלות של האמיתית המשמעות מהי עדיין ידעו לא אז גם אעפ"כ, אבל
תורה" אותו מלמדות כו' ש"כליותיו נאמר אבינו לאברהם שבנוגע בספרו 76אע"פ הרמב"ם שמביא וכפי ,

החזקה  עדיין 77יד הרי וכו'", האמת דרך "שהשיג הדבר) אמיתת יותר מודגש שבזה הלכות, של (ספר
לעליונים" יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא ש"עליונים הגזירה יכולה 28היתה היתה שלא כך, ,

מ  שנעשים באופן הקב"ה עם והתקשרות התחברות את להיות לראות יכולים היו לא ולכן אחת, ציאות
אחד" ד"ה' .78הענין

הרי  התומ"צ, לקיים הקבלתֿעול ענין הוא שהעיקר אע"פ כי, – התורה ע"י במ"ת שנתחדש מה וזהו
כו', היגיעה הקדמת ע"י בתורה, וההשגה ההבנה ענין גם להיות צריך

ב"מחשכים"– ולא ישרה, בדרך לילך אור, של באופן הוא התורה שלימוד גם שזהו"ע 79כולל ,
בבלי  שבתלמוד כו' קושיות...80הקושיות זאת בכל הם אבל אמיתיות, קושיות אמנם שהם ,–

שנעשה `zgועד ze`ivn כמ"ש משה, אצל שהי' כפי שמו", על התורה "נקראת שלכן התורה, 81עם

עבדי". משה תורת "זכרו

.‡È וכידוע) דזבולון והעבודה דישכר העבודה עבודה, אופני ב' שיש שאע"פ גם מובן ועפ"ז
דרגות  לעשר בנ"י נחלקים תורה 82שבפרטיות מארי וזבולון), דישכר החלוקות ב' ישנם בכללות אבל ,

טבין  עובדין לענין83ומארי בנוגע ביניהם חילוק יש  –xe`d;

געווארן  ס'איז אז ("זאגן האור לענין בנוגע אבל אמיתית, מציאות לשניהם יש המציאות, לעצם ַָָבנוגע
התורה. עם אחת מציאות שנעשה באופן תורה שלומד מי אצל רק שייך זה הרי – ליכטיג")

בודאי  שהרי סתם, התורה בלימוד או המצוות, קיום במעלת ח"ו למעט הכוונה שאין פשוט וגם מובן
הענין  ישנו רק אם שכן, סתם, התורה לימוד וכן עול, קבלת מתוך המצוות קיום מעלת ביותר גדלה

תחילה" בתורה כנגדו"84ד"ברכו ושונה קורא "הקב"ה אזי ענין85, אצלו שיהי' בכדי אבל ;xe`d בתכלית
מציאות"). תורה'דיקע ("א תורנית מציאות שנעשה עי"ז דוקא זה הרי ַהשלימות,

דוקא. התורה ע"י שנעשה אורה" ד"שערי הענין אמיתית וזהו

.·Èד"שערי מהענין יותר התורה:dkxaויובן ע"י נמשכים הם שגם "

בשעה  כי, השלימות, בתכלית הברכה את לנצל יכולים ידו על שדוקא – האור מענין המשל ובהקדם
או  מרובע הוא אם ולידע המישוש, חוש ע"י הדבר את ולהרגיש למשש אמנם יכולים חושך, ששורר
לנצלו  אפשר אי אותו, רואים שלא זמן כל אבל וכו', הריח חוש ע"י ולהריחו גדול, או קטן עגול,
הברכה  ענין נעשה ואז בשלימותו. הדבר את לנצל יכולים אזי מואר, נעשה הבית כאשר ורק בשלימות;
נעלה, והכי טוב הכי באופן לנצלו היא התכלית אלא הדבר, מציאות עצם שישנו בכך די לא שהרי –

טובים. ענינים עבור

ולדוגמא:

לפרנסה  ומניעה עיכוב מהוה שבת שמירת שהעדר ליהודי את 86כשאומרים רואה שהוא לטעון יכול ,
jtidd יותר מרויח ועי"ז סחורה, שקונים בשבוע נוסף יום ישנו בשבת, גם פתוחה תהי' שלו החנות אם :

מספיקין  אין ואשוב "אחטא שהאומר ואף תשובה. לעשות ביכלתו יש – בדבר איסור יש מאי, אלא כסף.
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א.76) פס"א, שם
ה"ג.77) פ"א ע"ז הל'
ד.78) ו, ואתחנן
ו.79) ג, איכה
א.80) כד, סנהדרין
א.81) טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי

וש"נ. ד. פ"ל, שמו"ר
נצבים.82) ר"פ בלקו"ת הובא א. פב, זח"ב ראה
ובכ"מ.83) א). (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
וש"נ.84) א. פא, נדרים
תתרלד.85) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
(86.74 ע' חי"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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אומר 87כו'" הזקן רבינו הרי ,88. ונתחזק דחק ת ש"אם מקבלין חסר . לא – ו"ברייטקייט" שובתו",
באמריקא!...

אחרי רח"ל זיך") ("יאגן שרודפים אלו שאפילו לידע, צריך רק ובכן, לא הוא העיקר הרי הכסף, ָ
ל"קמצן", להפוך – [ואז הכסף את את להשיג להבטיח גם אלא שלו...], ההנאה תתבטא ובזה

עבור  לא ועאכו"כ ממש, בהם שאין ענינים עבור  שיתבזבז באופן ולא הרצוי, באופן בכסף ההשתמשות
טובים, לא ענינים עבור כספים להוציא שהוצרכו כאלו שיש במוחש שראינו כפי – ח"ו טובים לא ענינים
הטעם  את טעם שכבר דכיון מעולם, כסף לו הי' שלא ממי יותר גרוע שזהו כסף, ללא נשארו ולאח"ז

ככה. פעמים כמה הוא הכסף מאיבוד הצער אזי כסף, של

בטוח  אינו אם – בשבת מהמסחר כסף יותר שירויח בכך תועלת שום שאין מובן הרי שכן, וכיון
טובים. ענינים עבור רק ינוצל שהכסף

.‚È לימוד ע"י – אורה" ד"שערי הענין שישנו בכך תלוי ברכה" ד"שערי הענין שאמיתית מובן, ומזה
(לאחרי  העולם בעניני לעסוק בצאתו גם להתנהג כיצד יודע שאז שמו", של ש"נקראת באופן התורה
– אצלו מוארים נעשים העולם עניני שגם באופן הצדקה), ונתינת בתורה השיעורים ולימוד התפלה

דעהו" דרכיך "בכל הציווי את ידם על באופן 89שמקיים טפחים, מעשרה למטה ה' ברכת נמשכת ואז ,
טובים. ענינים עבור רק שמנוצלת

גשמיכם  "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי שכאשר התורה שהבטיחה וכפי
הנותן 90בעתם" ש"כל ובאופן בעצמו, הקב"ה ע"י דייקא, "ונתתי" נותן"91– הוא יפה וכל 92בעין –

קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, האמורות המקרא 93הברכות בפשטני שנאמרו הפירושים ככל ,
חז"ל. ובמדרשי

ד" ובאופן יעקב, של ברכתו גם נכללת טל"ובזה יערפו שמיו על 94אף נוספת יצחק של ברכתו "אף ,
ויתן  יעקב, של וגו'"95ברכתו השמים מטל האלקים שבדרשות 96לך הפירושים ככל והן כפשוטו הן ,

ויתן"97חז"ל  ויחזור ש"יתן ובאופן ,98.

שכל  הצלחה", "שערי – כולנה על העולה הענין ניתוסף אזי וברכה, דאורה הענינים ישנם וכאשר
ביצחק  כמ"ש המשוער, מן למעלה ומופלגה רבה בהצלחה נעשים שערים 99הענינים מאה גו' "וימצא

. "שאמדוה ה'", מאה".ויברכהו שאמדוה אחת על ועשתה .

לדרכו" הלך ד"יעקב לעבודה ריקוד מתוך נכנסים כזה שנת 49ובאופן שנעשית כולה, השנה כל על
לקראת  בריקוד שיוצאים ועד ריקוד, של לאופן עד מופלגה שמחה ושנת הצלחה, ושנת ברכה שנת אורה

דידן. בעגלא צדקנו, משיח

***

.„È.תורה שמחת ענין להבין ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***
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(במשנה).87) ב פה, יומא
ב).88) (לא, פכ"ה ח"א שם וראה ב). (ק, פי"א אגה"ת תניא
ו.89) ג, משלי
ופרש"י.90) ובתו"כ בחוקותי ר"פ
זאת 91) שמקבל – בפנים" "פנים – המקבל אצל גם ופועל

בעל  הוא מטבעו אם גם שוחקות, פנים ומראה יפות פנים בסבר
כו'. להיפך שרואה מרהֿשחורה

וש"נ.92) רע"א. נג, ב"ב ראה

יג.93) שם,
כח.94) לג, ברכה
כח.95) כז, תולדות
שם.96) ברכה פרש"י
ג.97) פס"ו, ב"ר ראה
שם.98) תולדות בפרש"י הובא שם. ב"ר
ובפרש"י.99) יב כו, תולדות
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.ÂË במאמר) לעיל הזהר 100דובר דברי אודות שמחת 62) ואתקריאת חדוה עמה ישראל למעבד "ונוהגין
בחגך" "ושמחת התורה מן עשה המצות אודות כאן מדובר שלא – דייקא "נוהגין" המצוה 101תורה", או ,

כמ"ש  הסוכות, חג דשמחת תוספת 29המיוחדת אודות אלא ימים", שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם
ישראל. מנהג מצד שמחה

תוסיף" "בל משום בו אין ישראל דמנהגי הענין שכללות – בתור 102ובהקדמה זאת עושים שלא כיון ,
מנהג. בתור הדבר ניתוסף מלכתחילה אלא נוספת, מצוה בתומ"צ, הוספה

תפילין, מצות כמו העליון, רצון מקיימים ידם שעל המצוות, ענין על שנוסף – בזה הענין וכללות
לתפילין" כולה התורה כל לבנ"י 103ש"הוקשה כח יש – וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר עלי' שמברכים ,

היא" תורה ישראל ו"מנהג מנהג, בירושלמי 104לקבוע שמצינו ועד שיש 105, והיינו, הלכה, מבטל שמנהג
ברור  דין של באופן לבוא יכול הדבר אין טעמא ומהאי דין, לגבי גם במנהג משאירים 106עילוי אלא ,

ישראל. מנהג בתור זה ענין שיוסיפו לבנ"י

.ÊË:החודש לקידוש בנוגע – התורה בהלכות לדבר דוגמא להביא ויש

כמ"ש  הסוכות, בחג בגילוי נמשכים שעניניו לר"ה, במיוחד שייך החודש קידוש שענין – 107ובהקדים

) חגינו" ליום  כדרשת "בכסה דר"ה), הקביעות כמו אופן באותו היא הסוכות דחג הקביעות גם שלכן
ר"ח 108חז"ל  עם ביחד שבא היחידי שהחג והיינו, ר"ה", זה אומר הוי בו, מתכסה שהחודש חג "איזהו

ר"ה. הוא

וכמארז"ל  ישראל, של בכחן שנפעל ענין הוא החודש קידוש השרת 109ובכן: מלאכי "כשמתכנסין
. להם אומר הקב"ה יוהכ"פ, ואימתי ר"ה אימתי לומר הקב"ה מטה",לפני של ב"ד אצל נלך ואתם אני .

חז"ל  שדרשו הפסוק 110ועד אפילו 111על אתם שוגגין אפילו "אתם כתיב, "אתם" אותם", תקראו "אשר
כו'". מזידין

ביאור: ליתר

המכשירים  בכל להשתמש חיוב אין שלכן אדם, בני להשערת נמסר שקיומם מצינו המצוות בכל
לפי  לקיימם לבנ"י נמסרו התומ"צ שעניני כיון המצוות, בשאר וכיו"ב תולעים, למצוא כדי המודרניים

וכו' כחם לפי עיניהם, .112ראות

הגמרא  שלכתחילה 113ובלשון אלא ח"ו, מדייקת לא שהתורה בזה הפירוש שאין – דק" לא "פורתא :
התורה. שע"פ המדידה וזוהי מכוונת, שאינה מדידה התורה קבעה

ומצב  במעמד כשהם אפילו ב"ד ע"פ היא החודש שקביעת – מיוחד חידוש יש החודש בקידוש אמנם
ד"מזידין"!

זה, על (כביכול) בעה"ב אינו בעצמו הקב"ה שאפילו כך הבחירה, ענין ניתן שלבנ"י – ובהקדים
תחנונים"90וכמ"ש  לשון אלא אם "אין תלכו", בחוקותי לבנ"י 114"אם ומתחנן מבקש שהקב"ה והיינו, ,
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(100149 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתו
ואילך).

יד.101) טז, ראה פ'
וש"נ.102) .346 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.103) א. לה, קידושין
הובא 104) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
בפוסקים.105) הובא – ה"א פ"ז ב"מ ה"א. פי"ב יבמות

לזֿלח. כלל המ' מערכת כללים שד"ח בארוכה וראה

ואילך.106) 385 ע' (ס"ח) שבפנים לקו"ש גם ראה
ואילך.107) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכ"מ.

ואילך.108) סע"א ח, ר"ה
יד.109) פ"ב, דב"ר
סע"א.110) כה, ר"ה
לז.111) שם, ד. שם, ב. כג, אמור
ספ 112) יו"ד השלחן ערוך גם סל"ו.ראה "ד
א.113) ח, סוכה
סע"א.114) ה, ע"ז
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כמארז"ל  בהם, אלא בו, תלוי שאינו ענין שזהו כיון תומ"צ, מיראת 115שיקיימו חוץ שמים בידי "הכל
שמים".

אפילו  – מישראל אחד כל על שהרי ח"ו, ד"מזידין" ומצב מעמד להיות יכול הבחירה, ענין ומצד
בעצמך" תאמין "אל נאמר – גדולה בכהונה שנה שמונים ששימש מי  .116על

על  ר"ח נקבע "מזידין", של ומצב במעמד הם כשב"ד שאפילו – החודש שבקידוש החידוש וזהו
ידם!

שעה  להוראת בנוגע ב"ד של הכח מצינו לשנותם,117וכמו"כ וביכלתם התורה, בדיני מוגבלים שאינם ,
כו'" טובה מדה ו"מרובה חמורים; בעונשים להעניש גם שיכולים לפעול 118ועד יכולים שבודאי –

בתורה. ענינים ולהוסיף

דין  לבטל שבכחו לחידוש ועד בתורה, חידוש ניתוסף שעי"ז מנהג, לקבוע ישראל של כחם גם וזהו
כו'.

שנפעל  בתורה, שמפורש עצרת" ד"שמיני הענין לגבי חידוש שזהו דשמח"ת, למנהג בנוגע ועד"ז
ישראל. מנהג ע"י

.ÊÈ בזהר דילי'":62וממשיך בכתר לס"ת "ומעטרן – דשמח"ת למנהג בנוגע

מעלתו על שנוסף והיינו, המלך, של ראשו על הוא הכתר של ביפיו מקומו ("מלך בכלל המלך של
עיניך" ומעלה119תחזינה "משכמו שאפילו העם"), מכל למעלה 120גבוה הוא הכתר הנה ראשו, ועאכו"כ ,
של מראשו המלך גם של בכתרו משתמשים אין ולכן המן121המלך. שכאשר שמצינו וכפי ," יביאו אמר

בראשו" מלכות כתר נתן ואשר גו' וסוס גו' מלכות ואת 122לבוש הלבוש את "קח רק המלך אמר ,
המלכות 123הסוס" כתר ולא ,124.

"כתר  מהתורה, שלמעלה ענין בתורה ממשיכים שבנ"י – דילי'" בכתר לס"ת ד"מעטרן בענין ועד"ז
מהתורה) למעלה הוא המנהג שענין (כשם .125תורה"

אליהו  דבי בתנא כדאיתא – התורה ממעלת יותר מעלתם שגדלה בנ"י מעלת מצד הוא זה :126וכל
ישראל, בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה יודע איני אבל וישראל, תורה בעולם יש דברים "שני
פועלים  זה ובכח במעלה, גם אלא בזמן, רק לא קדימה – קדמו" ישראל אני אומר ישראל, בני אל דבר
בתורה; ענין להוסיף אפשר אי לפועל בנוגע – דילי'"). בכתר לס"ת ("מעטרן תורה דכתר הענין בנ"י

להוסיף. בנ"י יכולים המנהג, הו"ע לפועל שבנוגע דילי'", "כתר אבל

.ÁÈ שמחים שבנ"י הפירוש על שנוסף תורה", "שמחת ענין שזהו – שמחה של ענין פועלת זו והוספה
עצמה  התורה שמחת שזוהי הפירוש גם ישנו התורה, חדש 127עם דבר הוספת ע"י שנעשית גלוי', שמחה ,

כנ"ל. בתורה, בנ"י שפועלים החידוש –

כמנהג  ברגלים, הריקוד בענין הקשורה לשמחה ועד בנ"י, אצל גם גדולה שמחה נעשית זה ומצד
כו'. והשגה להבנה משייכות שלמעלה ענין שזהו ברגלים, בהריקוד מתבטאת דשמח"ת שהשמחה ישראל
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וש"נ.115) ב. לג, ברכות
וש"נ.116) א. כט, שם
(ע'117) שעה הוראת ערך ח) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תקיב
וש"נ.118) א. עו, יומא
יז.119) לג, ישעי'
ב.120) תרסד, ד) (כרך וירא אוה"ת וראה ב. ט, שמואלֿא

ועוד. ואילך. תיד ע' ב) (כרך שה"ש
רפ"ב.121) מלכים הל' רמב"ם

ח.122) ו, אסתר
ע'123) חכ"ח לקו"ש גם וראה ט). שם, (ובפרש"י יו"ד שם,

.78 הערה 112
לבוש 124) יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי גם ראה

.62 הערה 64 ע' חכ"ד לקו"ש גם וראה פ"זֿח. מלכות
ואילך.125) 382 ע' (ס"ח) שבפנים לקו"ש גם ראה
(126.222 ע' חל"ד בלקו"ש בהנסמן ראה – פי"ד
דאשתקד127) שמח"ת יום שיחת גם מנחם ראה (תורת סנ"ז 

וש"נ. .(229 ע' חנ"ד התוועדויות –
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הת  כמשנ"ת אמנם, – והשגה בהבנה גם תומשך והשגה מהבנה שלמעלה דהקפות שהשמחה היא כלית
התורה,128במאמר  חביבות על שמורה התורה, ברכת (ובהקדמת בתורה קוראים ההקפות שלאחרי שזהו

נדרים  במסכת בגמרא מהבנה 129כמבואר שלמעלה הריקוד בענין חדור נעשה התורה שלימוד להורות ,(
והשגה.

כמובן  דוקא, שמחה מתוך להיות שצריך התורה, בלימוד גם עילוי ניתוסף דשמח"ת השמחה וע"י
הגמרא  .130מדברי שמחה דבר מתוך אלא כו' שורה השכינה הלימוד "שאין שאז הלכה", לדבר וכן .

ידיו. מעשה בכל ברכה ופועלת אצלו  מאירה שהתורה היינו, וברכה, אורה של באופן הוא

אל  מיד שיגיע באופן התורה אור אצלו שיאיר גופא, התורה ללימוד בנוגע ברכה – לראש ולכל
דהלכתא  אליבא שמעתא לאסוקי בפועל, למעשה לפס"ד בנוגע הענין צורך 131מסקנת יש זה שבשביל ,

למסקנא; להגיע מבלי סברות, ב' שישנם באופן להיות יכול עצמו מצד הלימוד שהרי מיוחדת, בברכה
חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו עמו"132ואע"פ ד"הוי' להעילוי מגיע זה אין הרי "שהלכה 133, ,

השמות 134כמותו" ושאר אלקים שם לגבי – כו' המיוחד ושם העצם שם – הוי' דשם העילוי בדוגמת ,
הוי') לשם בנוגע מיוחדים דינים יש ,135(שלכן

כמ"ש  לבוא, דלעתיד החידוש גם זהו כעולם 136והרי "לא אחד", ושמו אחד הוי' יהי' ההוא "ביום
כשאני (לא  דל"ת באל"ף ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הזה העולם הבא, העולם נכתב הזה נקרא, אני נכתב

ביו"ד  ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד, כולו הבא לעולם אבל דל"ת), באל"ף אני ונקרא ה"א, ביו"ד אני
.137ה"י"

.ËÈ:שמח"ת של ענינו עם במיוחד קשור הוי' דשם שהעילוי להוסיף, ויש

מ"ת, שתכליתה יצי"מ, (לאחרי במתןֿתורה שנתחדש הו"ע הוי' דשם הגילוי שכללות – ובהקדים
אע"פ 138כמ"ש  הנה לאבות, בנוגע כי, הזה"), ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

שאומרים  כפי בשמח"ת, השתתפו הם אברהם 139שגם ש"קיים כיון וכו'", תורה בשמחת שמח "אברהם
כולה" התורה כל כמ"ש 140אבינו גם 141, כולל ותורותי", גו' משמרתי וישמור גו' שמע אשר "עקב

במצרים" (אפילו) כו' מהם ישיבה פרשה לא אבותינו של ו"מימיהם לא 140תושבע"פ, הוי' "שמי הרי –
להם" הוי'"142נודעתי אני ישראל לבני אמור ("לכן הוי' דשם הגילוי ואילו שאז 143, במ"ת, רק נתחדש (

דוקא. הוי' שם מצד שזהו כו', לשנותו העולם על בעלות של כח לבנ"י ניתן

בנ"י  של הגיור הי' שאז – במ"ת דמי"144אמנם, שנולד כקטן שנתגייר ו"גר במדרגת 145, בנ"י היו –
miwicv תשאר לא שהתורה קס"ד היתה אזי החטא, ענין לאח"ז כשהי' ולכן, התורה, ניתנה להם ודוקא ,

כמ"ש  היו 146אצלם, ואז בתשובה, לעוררם רק צריכים היו דלכאורה – הדבר וטעם לעיניכם", "ואשברם
זוהמתן" "פסקה שבמ"ת לפי – התורה?! את אצלם להשאיר לענין 147יכולים מקום נתינת שאין כך, ,

הלוחות. שבירת מיד היתה אזי חטא, של ענין כשהי' ובמילא, התורה, עם ביחד חטא של

גם ניתנה שהתורה – הוא ביוהכ"פ שניתנו שניות דלוחות החידוש daeyzאמנם , ilral למי ואפילו ,
אינה  שהנהגתו לכך הסיבה כי, בתשובה, שב לא ועדיין הי'") כאן נמצא ("כאן ומצבו במעמדו שעומד
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(128.(158 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בסופו
ובר"ן.129) א פא,
וש"נ.130) ב. ל, שבת
א.131) כו, יומא
וש"נ.132) ב. יג, עירובין
יח.133) טז, שמואלֿא
ב.134) צג, סנהדרין
פ"ב 135) ע"ז הל' כס"מ א. ס, סנהדרין א. לח, סוטה ראה

פכ"ח. מ"ב עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז.
ט.136) יד, זכרי'
וש"נ.137) א. נ, פסחים

יב.138) ג, שמות
ושמחו".139) "שישו בפיוט
ב.140) כח, יומא
ובפרש"י.141) ה כו, תולדות
ג.142) ו, וארא
ו.143) שם,
וש"נ.144) ב. מו, יבמות ראה
וש"נ.145) א. כב, שם
יז.146) ט, עקב
וש"נ.147) רע"א. קמו, שבת
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שתקפו" הוא ש"יצרו בגלל אלא אינה וברור 148כדבעי עליו, נוסף דבר אלא שלו, המציאות זו שאין כך, ,
בתשובה. ישוב אזי כפי'), של באופן (אפילו כו' עמו יתעסקו שכאשר הדבר

לתושי'" ד"כפלים באופן בתורה ניתוסף שעי"ז – שניות בלוחות חידוש במדרשי 33ועוד כמבואר ,
בלבד" יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן "לא ראשונות לוחות שמצד מצד 149חז"ל ואילו ,

ואגדות" מדרש "הלכות קודש, ספרי כ"ד כל ישנם שניות .150לוחות

ביוהכ"פ  שניות דלוחות מ"ת עם קשורה דשמח"ת השמחה שהרי – שמח"ת עם קשור זה ,32וענין
ובאופן  בתשובה), ששבו לפני (ואפילו צדיקים במדרגת שאינם אלו עבור גם דמ"ת הענין נתחדש שאז

ניתוסף אצלם עצמה.שגם התורה והשגת בהבנת

בענין גם ניתוסף ביוהכ"פ) שניות דלוחות מ"ת (שלאחרי שבשמח"ת מובן, –dxe`dומזה שבתורה
ואיֿהיכולת  המחלוקת ענין שהרי כמותו", "שהלכה עמו" ד"הוי' הגילוי מצד ההלכה בירור שהו"ע
ההלכה  בירור ע"י ורק השכל, בעולם חושך של הו"ע ההלכה לבירור  ולבוא הסברות חילוקי בין להכריע

האור. שלימות נעשה

עוד" ויחכם לחכם ד"תן באופן הוא התורה שלימוד – ברכה" ל"שערי באים אורה" ,151ומ"שערי
חז"ל 152כמ"ש  לשון כדיוק מציאה, של ענין נעשה בתורה היגיעה שע"י ועד לחכימין", חוכמתא 153"יהיב

באופן  בתורה וידיעה והשגה להבנה שמגיע היינו, וכיו"ב), "השגת" או "הבנת" (ולא ומצאת" "יגעת
הצלחה". ד"שערי הענין שזהו יגיעתו, לגבי בערך שלא

.Î ללא אחד יום  יעבור שלא – התורה ללימוד בנוגע טובה החלטה עצמו על יקבל אחד שכל ויה"ר
בתורה, שיעור לו יהי' הלילה, בחלק והן היום בחלק הן המעתֿלעת, חלקי שבשני ובאופן התורה, לימוד

כו'. ועיכובים מניעות ללא יהי' ההחלטה וקיום לקיימה, מנת על תהי' זו והחלטה

כמ"ש  ה', ברכת תומשך גשמיכם 90ועי"ז "ונתתי אזי בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, האמורות הברכות וכל ממש.93בעתם", בקרוב צדקנו, משיח ע"י ,

***

.‡Î,בארצותֿהברית לבנ"י בנוגע אנדערש" איז "אמריקא הסגנון שלילת אודות (ס"ב) לעיל ַדובר
ולומר  לחלק שייך לא ולכן חיים", מ"אלקים שניתנה חיים" "תורת – תורה אותה היא שהתורה כיון

לים. מעבר בעיירה שהיתה כמו אופן באותו להיות צריכה ההנהגה אלא שונה, היא שאמריקה

רגלים" לו אין ש"שקר הכלל ע"פ שאין 154אמנם, שקר דבר ש"כל המרגלים בסיפור שמצינו וכפי ,
בסופו" מתקיים אין בתחלתו, אמת קצת בו וקס"ד 155אומרים סברא שיש שכיון בנדו"ד, גם מובן הרי ,

מקור  צ"ל דבר שלכל כיון תורה, ע"פ אמת – אמת של ענין איזה בזה שיש בהכרח שונה, שאמריקה
בתורה.

בגמרא  שמצינו .156וכפי מנין התורה מן "משה :. מנין התורה מן אסתר מנין",. התורה מן מרדכי .

בגלות,– מעולם הי' שלא – משה בנ"י: אצל מצבים סוגי לב' רומזים ומרדכי ואסתר שמשה ולהעיר,
על  היתה לא מצרים שעבוד ש"מלאכת לכך (נוסף מלך של בפלטרין גדל במצרים בהיותו אפילו שהרי

לוי" של בגלות;157שבטו שאינם כפי בנ"י על מורה – כו' גלות של במצב הי' לא במדין בהיותו וגם ,(
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ספ"ב.148) גירושין הל' רמב"ם
ב.149) כב, נדרים
ז.150) פמ"ז, רפמ"ו. שמו"ר
ט.151) ט, משלי
ב.152) נה, ברכות וראה כא. ב, דניאל
ע"ב.153) ריש ו, מגילה
חנוכה154) באוה"ת הובא א. קכב, תתקטו,של"ה ה) (כרך

הערה  4 ע' חכ"ו לקו"ש וראה תיב. ע' בהעלותך א. תתקכד, ב.

וש"נ. .33
כז.155) יג, שלח עה"ת בפרש"י הובא רע"א. לה, סוטה ראה

ב. ב, זח"א
התוועדויות 156) – מנחם תורת גם וראה ב. קלט, חולין

וש"נ. .59 ע' חנ"ג
ה,157) שמות עה"ת בפרש"י הובא טז. פ"ה, שמו"ר ראה

ו. וארא תנחומא ד.



מה l"yz'd ,dxez zgny mei zgiy

ש"אכתי  ועד בגלות, בנ"י עם יחד היו הם שהרי בגלות, שהם כפי בנ"י על מורים ואסתר מרדכי ואילו
אנן" אחשורוש עבדי פורים) נס לאחרי מנין"158(אפילו התורה "מן אומרים: שניהם ועל .–

הגמרא  שואלת להמן בנוגע שאפילו של 156ועד מציאותו שאפילו והיינו, מנין", התורה מן "המן :
בפסוק  – בתורה המן של למציאותו שהמקור אלא עוד ולא התורה. ללא להיות יכולה אינה 159"המן"

הדעת לעץ בנוגע שנאמר העץ" שעות ocrÎoba"המן ג' למשך רק הי' ממנו לאכול ולאח"ז 160(שהאיסור ,
מעשה  כמחוסר לאו זמן מחוסר והרי ממנו, לאכול מותר נשתלשל 161הי' בנסיון, עמדו שלא בגלל ורק ,

המן). של ענינו לאח"ז

הגמרא  מדברי גם בתורה.162ולהעיר חלק נעשה שלאח"ז ועד כו'", אינשי דאמרי מילתא הא "מנא :

טענת  שזוהי שאף – יראיֿשמים יהודים ע"י שנאמר אנדערש", איז "אמריקא לפתגם בנוגע ַועד"ז
עם" מכל שונות בנ"י) (של ש"דתיהם העובדה לסבול יכול הי' שלא לזה 163המן... למצוא יש מ"מ, ,

בתורה. מקור

רז"ל  בדברי הוא לזה המקור עלה 10ובכן: ושתי', אכילה שאין למעלה בנימוסה, הלך לקרתא "עלת :
שנאמר  אכל, ולא למרום שתיתי,164משה לא ומים אכלתי לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים בהר ואשב

ויאכלו  העץ תחת עליהם עומד והוא לאברהם) שבאו במלאכים (נאמר ושתי', אכילה שיש למטה ,165אבל
כו'". כאוכלין נראין אלא היו, אוכלין וכי

הכוונה  ואין זה, מקום של החיים סדר עם הקשורים והנהגות נימוסים יש מקום שלכל – בזה והענין
לשם" שהלך המקום ל"קולי עצמו את להתאים לו אין גיסא, לאידך אבל ולהחריבם, אלא 166לבטלם ,

כנ"ל. ההליכה, ענין אצלו יהי' שעי "ז באופן לקדושה, לנצלם – אדרבה

בנוגע  לעיל כאמור – אמת כולו להיות יכול שסוכ"ס בודאי הרי אמת, הוא הפתגם שהתחלת וכיון
שגם  שאמר, (וכפי אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי שנתקיימו בפועל שרואים דוקא, באמריקא הפירסום לענין
לבני  בנוגע ובפרט תורה, בן יהודי שהולך  ברחוב שיכירו שמחה) מתוך יצחקו דבריו, על שלועגים אלו
גדולי  אצל אפילו לים מעבר ראינו שלא דבר שזהו – בחוץ הציצית ועם הראש בכיסוי שהולכים נוער,
מתפעלים  אינם שילדים – למעליותא הדבר נשתנה באמריקא  ודוקא הגויים, בין דרים שהיו בגלל תורה,
באנגלית  ביניהם מדברים ברחוב חבריהם עם וכשנפגשים טליתֿקטן, לובשים שהם יראה שהגוי מזה
אצל  ואילו כך, להתנהג מתבייש הסבא מוקשה; אצלם שנשאר תוספות או הגמרא דברי פירוש אודות...

בפשטות!... הדבר מונח הנכד

.·Î מ"ש יקויים שסוכ"ס לקוות בנים",22ויש ידי "על רש"י: כפירוש בנים", על אבות לב "והשיב
בלבושים  הצניעות לענין בנוגע וגם ("שייטל"), נכרית לפאה בנוגע – ואמהות בנות אצל ,167וגם

דא  וואס וועגן פאר גארניט זיך ("מ'שטעלט כמותה שאין גדולה פירצה בזה נעשה ָָָָשלדאבוננו
זקנות, נשים אצל אפילו זיך"), ַהאנדלט

הרשב"א – בתשובות שנזכרו זקנות" ל"נשים כוונתי אין ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר 168(כ"ק

ישראל  גדולי של משקו"ט יותר תוקף לו יש שלהם –שהמנהג

שונה  שאמריקא לחשוב שלא בנסיון, לעמוד עליהן להקל כדי הצניעות, מעלת להן להסביר יש ולכן
לפנ"ז. שנה חמישים או עשרים לפני שהי' מכמו
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וש"נ.158) א. יד, מגילה
יא.159) ג, בראשית
(160.133 ע' ריש חכ"ד בלקו"ש נסמן
(161.46 ע' ריש חי"א התוועדויות – מנחם בתורת נסמן
ועוד.162) ב. צב, ב"ק
ח.163) ג, אסתר
ט.164) ט, עקב

ח.165) יח, וירא
סע"א.166) נ, פסחים – חז"ל ל' ע"פ
שכד 167) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה אד"א ז' מכתב גם ראה

וש"נ. ואילך).
השיב 168) בשו"ת הובא ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

סי"ג. משה
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חושבת  שבחורה – גדולה הכי פחיתות על מורה הצניעות היפך של באופן שהנהגה להן להסביר יש
שתגלה  עי"ז דוקא אלא הלב, רגש  ע"י ולא שכל, ע"י לא היא , בחור  בעיני  חן שתמצא  היחידה שהדרך

מכוסה!... להיות שצריך טפח

שו  לה שאין ברבים ומודיעה שלט נושאת היא כזו רגש,בהנהגה ולא שכל, לא בןֿאדם: של מעלות ם
מכוסה, להיות שצריך טפח שמגלה – לה שיש היחידה המעלה מכוערות; פני' וגם מעלות, שאר ולא
בה  שאין גדולה, הכי שפלות שזוהי כך, כו', עמה ולדבר אלי' לפנות שירצה הבחור את מגרה ועי"ז

בסיכלותו!... שמתגאה כסיל כמו בכך, מתגאה שהיא אלא עוד ולא פריצות... של ענין אלא

צניעות, של באופן להתנהג התפקיד מוטל שעליהם הקטנות, בילדות דוקא תלוי' – לזה והתשועה
הזקנות. הנשים על גם יפעלו ועי"ז

שתראה  ארוכה, שמלה תלבש שהילדה רוצה לא האמא מהאמהות: הילדות סובלות לדאבוננו אך
אשה  אף והרי שנה... שבעים בת – יותר הרבה מבוגרת היא שהאמא יחשבו ואז רבנית... כמו ברחוב
האמא  חושבת – לזה והעצה שמונים!... בת היא אם אפילו שבעים, בת שהיא עלי' שיאמרו רוצה לא
הסבתא  שגם ועד צעירה, יותר האמא גם תראה ועי"ז צעירה, יותר שתראה בתה, של שמלתה את לקצר –

תשעים!... בת כבר שהיא אע"פ בתֿמצוה, לפני כמו תראה

חמותה, על תפעל והכלה אמה, על תפעל שהבת באופן – הנוער של ה"ברייטקייט" את לנצל יש ולכן,
בנים". "ע"י בנים", על אבות לב "והשיב בענין כנ"ל

.‚Î יושפעו שלא אפשר אי הרי מסויימת במדינה שכשנמצאים – ענינו לפי אחד כל אצל ועד"ז
המדינה, מנימוסי

שמצינו  קולטים 169כפי אזי בשם", של "לחנותו בסמיכות מעביר) (בדרך עוברים רק כאשר שאפילו
במקום  כשחיים ועאכו"כ בורסקי", של "לחנותו בסמיכות כשעוברים לאידך, ועד"ז הבשמים, ריח את

ענינים, כמה שנדבקים בודאי הרי דורות, וכמה שנים כמה במשך מסויים

טוב  בעניני "מהלך" יהי' שעי"ז באופן אליו שנדבקים המדינה נימוסי את שינצלו להבטיח יש ולכן
וקדושה.

הרשב"א  בתשובת מ"ש יסוד על הפרסומת, לענין בנוגע – לראש לפרסם 170ולכל ש"מצוה הידועה
אברהם" הי' מ"אחד שלמדים כפי ה"ברייטקייט", לענין בנוגע וכן מצוה", "אברם 171עושי שנקרא ,

אחד"172העברי" מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ע"ש ועד 173, כו', התפעל לא ואעפ"כ ,
הארץ" את (זרעו) "וירש נעשה .171שסוכ"ס

שבעולם  דבר כל כמו טובים, לענינים לנצלם אפשר שבודאי המדינה, נימוסי לשאר בנוגע ועד"ז
רע, עניני לכל המקור שהוא הקדמוני, לנחש בנוגע אפילו שמצינו וכפי וקדושה, לטוב לנצלו שאפשר

העולם" מן שאבד גדול שמש על "חבל עליו: וקדושה.174שאמרו לטוב לנצל יכולים היו אותו שגם ,

ממנהגי  ליקח יכולים מה ולדרוש לחקור שעליהם המדינה, מתושבי ואחת אחד לכל שייך זה וענין
לנצלה  שאפשר טובה נקודה איזו ונימוס מנהג בכל ימצאו ובודאי היהדות, והפצת לחיזוק בנוגע המדינה

לבב. וטוב שמחה מתוך המסורתית, והיהדות התורה לחיזוק

העמים" מכל המעט ש"אתם שלמרות כך, יצליחו, בודאי זאת, יעשו זו 175וכאשר שלא מובטחים ,
התוקף  את ינצלו הם אדרבה, אלא טובות, בלתי השפעות מפני יכנעו לא והמושפעים שהתלמידים בלבד
של  מקום מהמדינה שיעשו הארץ", את זרעו ש"וירש ועד מהעולם, להתפעל שלא וה"ברייטקייט"
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תתקנ.169) רמז משלי יל"ש פי"ג. משלי מדרש ראה
וראה 170) סי"ג. סרמ"ט יו"ד ברמ"א הובא סתקפ"א. ח"א

.313 ע' ריש חי"ג התוועדויות – מנחם בתורת בהנסמן גם
כד.171) לג, יחזקאל

יג.172) יד, לך לך
ספמ"ב.173) ב"ר
ב.174) נט, סנהדרין
ז.175) ז, ואתחנן
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מעשה  לידי המביא לימוד של ובאופן תורה, לימוד להפצת וקדמה 176תומ"צ, ימה ד"ופרצת לאופן ועד ,
ונגבה" משפחות 177וצפונה כל בך "ונברכו אדרבה: אלא הגוים, מפני מתביישים שלא בלבד זו ולא ,

בזרעך" ו(אפילו) .177האדמה

הגאולה  את נוסף ברגע מקרבים שעי"ז קודם, אחד רגע – ומוטב דידן, בעגלא יהי' זה שכל ויה"ר
היעוד  יקויים שאז והשלימה, ולתימן 178האמיתית תני לצפון אומר אקבצך וממערב זרעך אביא "ממזרח

דידן. בעגלא צדקנו, משיח ע"י בימינו, במהרה ותכונן תבנה הקדושה לארצנו ילכו וכולם תכלאי", אל

***

.„Î בסוכה לשינה בנוגע לסיים: שצריכים ענינים כמה סוכה 179נשארו בחב"ד 180ונויי נוהגים שאין
דתורה  נגלה עם התורה פנימיות ע"פ זה מנהג מתאים איך לבאר דמסכת 181– להסיום בנוגע וכן ;

נתבארו.182מנחות  לא שעדיין נקודות איזה להשלים ,

ישנים  שאין לכך המקור שהרי – דבינה" ד"מקיפים הענין ומשמעות תוכן לבאר יש לראש, ולכל
דבינה" מקיפים שענינה בסוכה לישון אפשר "איך האמצעי אדמו"ר של הפתגם הוא .183בסוכה

בפשטות: שהוא כפי – בזה והענין

באופן  אלקות וראיית הכרת נעשית ידה שעל כו', בהתבוננות צורך יש באלקות, הכרה לידי לבוא כדי
העולם  בעניני ההתבוננות וכו') הלבבות בחובת מוסר, בספרי (גם בכ"מ בארוכה שנתבארה כפי – פנימי

זו" לבירה בעה"ב ש"יש רואים גם 184שמהם להתבונן יש הארץ, בצבא ההתבוננות מספיקה לא ואם ,
אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו הכתוב: ובלשון השמים, מעשה 185בצבא שמיך אראה "כי ,

כוננתה" אשר וכוכבים ירח הרמב"ם 186אצבעותיך וכמ"ש הנפלאים 187, וברואיו במעשיו האדם "שיתבונן
המשנה  כפס"ד לתפלה, ההכנה היא זו והתבוננות וכו'"; מתוך 188הגדולים אלא להתפלל עומדין "אין :

ראש". כובד

היא העולם בעניני ההתבוננות ע"י פנימי באופן ההכרה נעשית שבה האלקות שדרגת dcecnאלא
zlabene באופן שנמשך אלקות גילוי גם יש לזה ונוסף ההתבוננות; היא שבהם העולם עניני ערך לפי
מקיפי.

לבינה: ומלכות) (ז"א זו"ן בין החילוק זה הרי – והחסידות הקבלה ובלשון

בזהר  כדאיתא העולם, מציאות עם הקשורים המדות ששת הו"ע – מ"ש 189ז"א "ששת 190בפירוש
" כתיב ולא הארץ", ואת השמים את ה' עשה מדות aימים הששה על קאי ימים" ש"ששת ששת",

הרשב"א  בשו"ת מכבר וכמבואר וארץ. שמים הקב"ה ברא ידם שעל הנגלה 191העליונות לחלק ששייך –
ומלכות. דז"א הענין שזהו ההיקף, ימי בשבעת נכללים העולם עניני שכל  – שבתורה
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וש"נ.176) ב. מ, קידושין
יד.177) כח, ויצא
הֿו.178) מג, ישעי'
(179– מנחם (תורת ואילך סט"ז דחה"ס ב' יום שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 130 ע' חנ"ח התוועדויות
(תורת 180) ס"ב הסעודה) (בעת דחה"ס א' ליל ר"ד ראה

וש"נ. ואילך). 96 ע' שם מנחם
ממרים)181) הל' (ריש הרמב"ם מ"ש (א) נזכר: זה בענין

תסור" ד"לא הגדר עליו חל ישראל תפוצות ברוב שנתקבל שמנהג
הלכה  – לנגלה קבלה בין מחלוקת כשיש (ב) יא), יז, שופטים (פ'
הכרעת  אזי – ברור הדבר אין גופא בנגלה כאשר אבל כנגלה,
ערך  ט) (כרך תלמודית אנציק' (ראה קבלה ע"פ היא הדברים

וש"נ). ואילך). רנד (ע' ס"ה הלכה
ע'182) שם מנחם (תורת בתחלתה תשרי וא"ו שיחת ראה

ואילך). 33
איחור 183) שמצד בבתֿשחוק, אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

לא  אבל, להירדם... עלולים וכו', מהריקודים העייפות ורוב הזמן
ה"מקיפים אין ובמילא בסוכה, עכשיו שיפריעו נמצאים דבינה"

לישון...
רפל"ט.184) ב"ר ראה
כו.185) מ, ישעי'
ד.186) ח, תהלים
ה"ב.187) פ"ב יסוה"ת הל'
רפ"ה.188) ברכות
הרשב"א 189) שו"ת גם וראה ב. רחצ, ח"ג א. רמז, ח"א

סתכ"ג. ח"א
יז.190) לא, תשא יא. כ, יתרו
(191.168 שבהערה
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בחי' רק היא העולם בעניני ההתבוננות ע"י פנימי באופן לקבל שיכולים האלקות שדרגת מובן, ומזה
ומלכות. ז"א

לבוא  יכול אינו זה שענין העולם, מעניני שלמעלה באלקות ההתבוננות על מורה הבינה ספירת ואילו
מקיף. באופן אם כי כו', מהשכל למעלה להיותו פנימי, באופן

האדם ועני  את שמקיף מטלית יותר ועוד האדם, את מקיפה הסוכה שהרי – סוכה במצות מתבטא זה ן
וכליו  שולחנו עם יחד האדם את מקיפה הסוכה ואילו בלבד, להעשות 192עצמו צריכים עניניו שכל באופן ,

אלא  בפנימיות, שנמשכים לענינים בנוגע (רק) לא הוא הסוכה שענין מובן ומזה הסוכה; של בהמקיף
דבינה. מקיפים ענין שזהו – וכאמור מקיף, של לענינים בנוגע (גם)

לעניננו: ובנוגע

לאלתר" וישן אותו מלקין ימים שלשה אישן שלא "שבועה שהאומר את 193כיון ברא שהקב"ה כיון ,
עייפות  בו שאין בעולם שנמצאים מלאכים כמו [ולא לשינה זקוק שהוא באופן זקוקים 194האדם ואינם ,

לישון  מוכרחים ימים) שלשה ב"פ (שכוללים ימים שבעה שנמשך הסוכות שבחג מובן, הרי לשינה],
הראשון  בלילה כזית רק הוא בסוכה אכילה חיוב שהרי אכילה, מאשר יותר גדול הכרח שזהו ,195(ועד

לסוכה  חוץ לאכול שמותר וכיו"ב, פירות  עראי, אכילת לאכול יכול ).196ולאח"ז

הזמן  על חבל הרי דבינה, מקיפים ביותר, נעלה אלקי אור מאיר שבה בסוכה, שנמצאים בשעה אמנם,
במקיפים  לישון יכולים איך האמצעי: אדמו"ר מפתגם כנ"ל לישון, אפשרות שאין אלא עוד ולא לישון...

דבינה!

נער  אבל דבינה, המקיפים שהרגיש בדרגה אחז האמצעי אדמו"ר בשלמא מובן: אינו עדיין אך
הביאור  יתאים איך וגם, בסוכה?! יישן שלא למה דבינה, מקיפים מרגיש שאינו תש"ל בשנת ברֿמצוה

נגלה. ע"פ הענין פשטות עם חסידות ע"פ

.‰Î,בסוכה ישנים שאין המנהג בטעם הביאור המשך

הר – דברי ע"פ לתרץ וברמב"ם 197גצ'ובי שאין בגמרא בסוכה ישיבה מצות שבתיאור הטעם (שמבאר
מצוה  קיום הוה "לא בסוכה ששינה השינה) ענין נזכר לסוכה"198לא חוץ לישן שאסור שהרי 199רק ,

פוסק  הזקן ושותהzevn201"כיצד200רבינו אוכל שיהי' בסוכה, נתבאר .oyieישיבה ולכן בסוכה". .179

או  דרבו, מפומי'" ש"נפק כפי שאינה מהנהגה הצער גם כולל הסוכה, מן פטור שמצטער לפי התירוץ
כו' בו חודר אינו האמצעי אדמו"ר של שהפתגם מזה ;202הצער

הגמרא  מדברי – בסוכה ישנים היו שלא חנני'193וההוכחה בן יהושע רבי "אמר שמחים 203: כשהיינו
. השואבה בית שינה בשמחת טעם טעמנו לא כולם 204. ערכו שבו במקום דהדדי", אכתפא מנמנמי דהוו

בסוכה  ולא השואבה, בית שמחת –יחד
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אדה"ז 192) שו"ע (ראה לסוכה להכניס צריך אותם שגם
יכולים  הכלים שהרי מעכב, זה שאין אלא וש"נ), רסתרל"ט. או"ח

בסוכה. להיות מוכרחת האכילה ורק אחר, במקום להיות
וש"נ.193) א. נג, סוכה
הי"א.194) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם א. טו, חגיגה
וש"נ.195) סי"ז. שם אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.196) ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ראה
ה"ב.197) פ"ו סוכה הל' לרמב"ם צפע"נ
ברכות 198) – שכבר (ד"ה התוס' בתירוץ צורך אין ועפ"ז

. בסוכה לישן מברכין אנו אין מה "מפני השאלה על ב) .יא,
כל  לישן בידו אין שהרי לבטלה ברכה והוי יישן לא שמא משום

שירצה". שעה
הראשון,199) בלילה מצה אכילת חיוב יש שבפסח וע"ד

או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה חמץ אכילת איסור רק  יש הימים ובשאר

וש"נ). סל"ב. סתע"ה
ס"ד.200) (סתרל"ט) שם
באגה"ת 201) הזקן רבינו לשון דיוק אודות המדובר ע"ד
" התוועדויות zevn(פ"א) – מנחם תורת (ראה כו '" התשובה

וש"נ). ואילך. 370 ס"ע חנ"ג
אדמו"ר 202) בדרגת שאינו למי גם שייך זה הרי ולכן

כזו!... בדרגא שנמצא לחשוב פתי ומי – האמצעי
שם).203) סוכה (פרש"י הי' המשוערים הלוים מן
בביהמ"ק204) האור שגילוי לפי אלקות והיינו, האיר [שבו

בהתבוננות צורך  ללא יוצאה בגלוי, אורה ש"משם  כך כדי עד כו',
שקופיםלעולם" "חלוני ע "י  ה "ה ) פ "ד  ברכות אטומים"(ירושלמי 

שגילוי  ע"ד – השינה ובלבל הפריע ובפרש"י)] ד ו, (מלכיםֿא
לשינה. ומבלבל מפריע בסוכה דבינה המקיפים
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ונדפסה  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה ואילך.205נכלל 211 ע' חכ"ט בלקו"ש

***

.ÂÎ בגמרא שנזכר סוכה" ל"נוי להקדים:206בנוגע יש –

בגמרא  כדאיתא המצוות, בכל גם אלא סוכה, במצות רק לא דין הוא ה"נוי" אֿלי 207ענין "זה :
.208ואנוהו  נאה סוכה לפניו עשה במצוות, לפניו התנאה (ומובא – כו'" נאה תורה ספר נאה, ציצית .

סוכה").209בפוסקים  "נוי לענין היסוד היא זו שדרשה

בשמן": מינין ל"תשעה בנוגע מזבח איסורי הלכות בסוף הרמב"ם שכתב הדין ישנו לזה ונוסף
נמנו  למה למנחות, כשרין שכולן שהרוצה 210"ומאחר והפחות, והשווה ממנו למעלה שאין יפה לידע כדי ,

שיביא  המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו ויביא ידו וירחיב הרע יצרו יכוף עצמו לזכות
בתורה  נאמר הרי מנחתו 211ממנו. ואל הבל אל ה' וישע ומחלביהן צאנו מבכורות הוא גם הביא .212והבל

מבית  נאה יהי' תפלה בית בנה אם והטוב, הנאה מן שיהי' הטוב, האֿל לשם שהוא דבר בכל הדין והוא
הקדיש  שבכסותו, היפה מן יכסה ערום כסה שבשולחנו, והמתוק הטוב מן יאכיל רעב האכיל ישיבתו,

אומר  הוא וכן שבנכסיו. היפה מן יקדיש להקריב 213דבר שצריך בקרבנות, קאי זה (שפסוק לה'" חלב כל
הבהמה). שבגוף המשובח החלק את

. תפלה בית ("בנה אלו ענינים שג' אגב, בדרך להעיר .[ויש רעב האכיל ע . כסה ג'. הם רום")
בארוכה  פעם כמדובר החסידות, בתורת שנתבארו ובית לבוש דמזון ].214החלוקות

צדקה  הלכות בשו"ע להלכה כן להלכה 215ונפסק נפק"מ גם בהם שיש מסויימים, בשינויים –216,
ואכ"מ.

"היפה  לשונות: ב' כותב שהרמב"ם (ואף במצוות" לפניו "התנאה הגמרא דברי תוכן זהו ולכאורה
ראי' הביא לא שהרמב"ם אלא ל"התנאה"), המשובח" "היפה בין לחלק אין בפשטות הנה המשובח",

לה'". חלב "כל מהכתוב אלא ואנוהו", אֿלי "זה מהכתוב

"הם כתב בכס"מ הנה – הרמב"ם דברי למקור epaxובנוגע ixac,הדברים ומשמעות אליו", ראויים
וקצר  צח ב"לשון [שכתב הרמב"ם דברי שמקור לומר, יש אבל הנ"ל. הרמב"ם לדברי מקור מצא שלא

המשנה" רבים"217כלשון ענינים וכולל קצר "דבר המרובה"218, את המחזיק "מועט בבחינת הוא 219, [
זוטא  הרמב"ם 220בספרי של ברשותו שהי' אומרים יש אבל מצוי, שאינו ספר הכל 221(שהוא "יהא :(

לה'". חלב כל אומר הוא וכן שבנכסיו, והיפה המעולה

.ÊÎ"יצא לא עני קרבן שהביא "עשיר  – הנ"ל דוגמת נוסף ענין מצינו :222וכן

עני  "קרבן וגם עשיר" "קרבן שגם הביא אע"פ העשיר אם אעפ"כ, מכפרים, ושניהם קרבנות, הם "
יצא. לא – עני" "קרבן
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זו.205) שנה בראשית ושבת דחה"ס ב' יום שיחות בשילוב
וש"נ.206) ואילך. סע"א יו"ד סוכה א. כב, שבת
ב.207) קלג, שבת
ב.208) טו, בשלח
הש"ס 209) גליוני וראה ועוד. א. שם, לסוכה פרץ רבינו תוס'

שם. סוכה ענגיל) (לר"י
(210. כשר "אין שלמנורה ושביעי ואף ורביעי ראשון אלא .

מינין, הט' כל את למנות צורך הי' לא מ"מ, ה"י), (שם בלבד"
המינין  לשאר למנורה) (הכשרים אלו מינין ג' בין לחלק הי' ודי

למנחות). כשרים אבל למנורה כשרים (שאינם
ד.211) ד, בראשית
(ראה 212) כו' מהמשובח הי' שלא קין, של קרבנו משא"כ

ואילך). 20 ע' חט"ו בלקו"ש בארוכה נתבאר – ג. שם, פרש"י

טז.213) ג, ויקרא
וש"נ.214) .54 ס"ע חי"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
רמח.215) סו"ס יו"ד
(216.5 הערה 8 ע' חכ"ז לקו"ש וראה סכ"ח. לקמן גם ראה

התוועדויות  שם. ובשוה"ג 45 הערה (ואילך) 125 ע' חל"ג
ואילך. 2970 ע' ח"ה תשמ"ה

בהקדמה.217) כס"מ
לסהמ"צ.218) הרמב"ם הקדמת
ועוד.219) ז. פ"ה, ב"ר ראה
תורת 220) גם וראה לא. כח, פינחס עה"פ הגדול מדרש ראה

וש"נ. .133 ע' חל"א התוועדויות – מנחם
זוטא221) הספרי על דספרי אמבוהא ועוד.ראה בהקדמה.
מי"ב.222) פי"ד נגעים
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קרבן  הביא כאילו וחשיב עני", ב"קרבן י"ח יוצא שאינו הכתוב גזירת שזוהי לומר אפשר לכאורה
ש"כל  הנ"ל הרמב"ם דברי ע"פ מובן זה הרי – סברא ע"פ זאת לבאר רוצים אם אבל אליו; שייך שאינו

לה'". חלב "כל שנאמר והטוב", הנאה "מן צ"ל האֿל" לשם שהוא דבר

ריח  אשה עוף ובעולת ניחוח, ריח אשה בהמה בעולת "נאמר מנחות: מסכת בסיום מצינו ועד"ז
ניחוח  ריח אשה ובמנחה לשמים":223ניחוח, לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד לך, לומר ,

עני", ל"קרבן עשיר" "קרבן בין החילוק הוא בפשטות העוף" ל"עולת בהמה" "עולת בין החילוק
העוף  עולת והמביא "מרבה" נקרא בהמה עולת שהמביא פשוטה סברא שזוהי המשנה, דברי ומשמעות
וחבירו  "מרבה" שפלוני שאע"פ הוא, והחידוש מהכתוב; בלימוד צורך אין זה ועל "ממעיט", נקרא

לשמים". לבו שיכוון ובלבד הממעיט, ואחד המרבה "אחד שוים: הם הרי "ממעיט",

הוא ה"ממעיט" כאשר דוקא שזהו –iprאלא "מרבה") להיות (שביכלתו עשיר הוא אם משא"כ ;
חובתו  ידי יצא שלא היא פשוטה עני 224סברא קרבן שהביא "עשיר שהרי לשמים), לבו כיוון אם (אף

יצא". לא

ל  בנוגע גם אלא) לכמות, בנוגע רק (לא הוא ו"ממעיט" ד"מרבה" שהענין :`zekiומובן

"נאמר ברייתא: בגמרא הובאה המשנה לדברי qbdבהמשך xeyaניחוח ריח wcdאשה serae ריח אשה
. ש ניחוח ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד  לך לומר לשמים".. לבו את יכוין

הוא לבהמה עוף בין שהחילוק הברייתא מלשון ("שור zenkaומשמע יותר גדולה היא שהבהמה –
qbdעוף") קטן הוא והעוף  ,("wcd לומר מקום הי' – גדול ועוף קטן שור בנמצא הי' אילו ועפ"ז, .("

בכמות. יותר גדול להיותו הגדול, העוף  את להביא שמוטב

"שור הברייתא כלשון (לא שנקטה המשנה, מלשון עוף.qbdאבל .wcd ו"עולת העוף" "עולת אלא) ,"
גםmzqבהמה" אלא בכמות, רק לא הוא לבהמה עוף בין שהחילוק משמע –zeki`a שגם והיינו, ,

והמביא  "מרבה", נקרא באיכות גדול קרבן שהמביא פשוטה סברא זו הרי באיכות, בחילוק כשמדובר
"ממעיט". נקרא באיכות קטן קרבן

כשר, ספרֿתורה לעשות אפשרות יש שכאשר במצוות", לפניו ד"התנאה להחיוב בנוגע גם מובן ומזה
חילוק שזהו יותר, נאה ס"ת לעשות או כ"כ, נאה אינו נאה zeki`aאבל ס"ת לעשות חיוב יש – הס"ת

יותר.

לכשרות נוגע אינו זה שכל עלz"qd[ומובן חיוב שיש אלא ,`xabd יותר נאה ס"ת ואם 225לעשות ;
חסרון זה אין – כן עשה חסרוןz"qdaלא אלא ,mc`da.[

.ÁÎ הנ"ל החיובים בין לחלק גם יש :226אך

ביותר המשובח היפה מן קרבנו "ויביא הרמב"ם epnnמלשון `iaiy oind eze`ay שהחיוב משמע, ,"
והמשובח היפה מן להביא רק oindהוא eze`ay ממין להביא מחוייב אינו אבל ממנו, להביא שבדעתו

xg`. ש"הביא – הבל של מקרבנו הרמב"ם שהביא מהראי' וכדמוכח יותר, משובח ,.ep`v zexekan
odialgneביותר והמשובח מהטוב שהביא היינו ,"`teb ep`vay בנוגע הוא וכן אחר. ממין לא אבל ,

גופא  מין באותו אלא אחר, למין אחד ממין קרבנו לשנות חיוב שאין לה'", חלב ד"כל הענין לכללות
ביותר". המשובח היפה "מן להביא צריך

גם  להביא חיוב שיש משמע, לקרבנות, בנוגע שנאמר הממעיט" ואחד המרבה ד"אחד מהענין אבל
oindn שמביא מי על קאי "המרבה " שהרי המין), שבאותו ביותר מהמשובח רק (ולא ביותר המשובח

עולת אלא) מנחה, או העוף עולת אחר.dnda(לא מין שהיא ,
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ד.223) ב, יז. שם, ט. א, ויקרא
ובשוה"ג.224) 3 הערה 10 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
ואילך.225) 11 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה

(גם 226) ואילך 23 ע' חט"ו לקו"ש ראה – לקמן בהבא
זו). משיחה
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– סכ"ו) (כנ"ל צדקה בהלכות הרמב"ם של זה דין שבהביאו השו"ע, מלשון גם משמע xikfnוכן epi`
היא לה'" חלב "כל להביא החובה השו"ע שלדעת ומשמע (כברמב"ם). המין" "שבאותו התיבות lknאת

ezeyxa yiy dn.(ברשותו שישנו (ובלבד ממנו להביא בדעתו הי' שלא אחר ממין אפילו ,

.ËÎ מדוע וא"כ, יותר, נאה סוכה לעשות חיוב שיש לסוכה, בנוגע גם לכאורה שייך האמור כל והנה,
חב"ד? מנהג אינו סוכה" ד"נוי הענין

עיקרי: חילוק בזה יש דבר של לאמיתו אבל

ועד"ז  נאה", תורה ספר נאה ל"ציצית בנוגע במצוות" לפניו התנאה ואנוהו, אֿלי ד"זה לחיוב בנוגע
ויופי נוי ניתוסף – המצוות לשאר mnvrאוz"qdaבנוגע zilha.

המשובח היפה "מן לתת שצריך לה'", חלב ד"כל לחיוב בנוגע הרמב"ם),וכן (כלשון ביותר"
שבכסותו" היפה מן יכסה ערום "כסה הריולדוגמא: –dnvr zeqkd ולא) היפה" "מן היא לעני שנותן

תפלה, בית לבנין בנוגע ועד"ז צדדי), ענין בה envrשניתוסף oipady.'כו נאה

בה  שמוסיפים אלא נאה"), "סוכה (כמו עצמה בהסוכה אינו הנוי הרי – סוכה" "נוי בענין משא"כ
הגמרא  כלשון צדדיים, שקדים 206ענינים אפרסקין אגוזים בה ותלה המצויירין, ובסדינין בקרמים "עיטרה :

. ענינים ורמונים ע"י אותה מייפים עצמה, מצד הסוכה יופי על שנוסף והיינו, וסלתות", שמנים יינות .
אלי'. שייכים ואינם הימנה שחוץ

מ"זה  ולא לה'" חלב מ"כל ללמדו אפשר ואי ענינים, בשאר דוגמתו מצינו שלא דבר חידוש זה והרי
הרי  אחר, ממין להביא כשצריך שגם הממעיט", ואחד המרבה ד"אחד מהענין לא וגם ואנוהו", אֿלי

להקרבן. צדדי דבר ולא עצמו, הקרבן בא ממנו

.Ï:כי סוכה, נוי לעשות שלא – שלילה של ענין בזה שיש נמצא ועפ"ז

עצמה היאהסוכה – הסכך והן הדפנות הן –'d zevn מן קדושה בו יש – [הסכך קדושה בה ויש ,
מדרבנן  קדושה בהם יש – הדפנות ואפילו בגמרא 227התורה , וכדאיתא הכתוב 228], "חג 229בפירוש

. שהקדושה dl'.הסוכות דהיינו הסוכה", על שמים שם חל כך החגיגה על שמים שם שחל "כשם ,"
קיים! הי' שביהמ"ק בזמן חגיגה קרבן קדושת בדוגמת היא הסוכה שעל

עליו  יחול ואעפ"כ ובלילה, הגלות בזמן בחו"ל, להיות שיכול היחיד החפץ היא שהסוכה ולהעיר,
oaxw zyecw קדשים בדוגמת שהן פעולות מעשיית הזה בזמן נזהרים כלל בדרך שהרי – בזה והחידוש !

בחוץ  קדשים כאוכל נראה יהי' שלא כדי בפסח, צלי אוכלים שאין מקומות יש זה שמטעם ,230כו',
קרבן. קדושת בדוגמת היא הסוכה קדושת ואעפ"כ,

ענין ע"י הסוכה את לייפות הדעת על יעלה איך שכן, epnidוכיון uegnyשל דבר ,zeyx פרי או (בגד
עצמה?! הסוכה לגבי אלו לענינים יש מקום תפיסת איזה – יפה)

"כי  מצות לקיים כדי יותר נאה לבוש או ס"ת, לכתיבת יותר נאה דיו או קלף כשלוקחים בשלמא
וכסיתו" ערום לב 231תראה יותר משובחים וחלונות לבנים או מתקיימת, עי"ז הרי – ביהכנ"ס devndניית

dnvr ועומדת בנוי' כבר עצמה שהסוכה שלאחרי – סוכה" ל"נוי בנוגע משא"כ יותר; נאה באופן
אלא  סוכה", ל"נוי בו להשתמש שאסור קודש, חפץ [לא יפה פרי או בגד ע"י לייפותה רוצה במקומה,
על  מתקבל שאינו דבר זה הרי – עיניו למראה ונחמדה נאה הסוכה תהי' שאז בגשמיות], יפה חפץ סתם

כלל! השכל

בעיניו  יהי' גשמי דבר של שיופיו בעצמו ויפעל יתייגע שיהודי תובעת, החסידות תורת אופן, ובכל
jexrÎoi`a.הסוכה בענין אצלו יתוסף שעי"ז שייך יהי' שלא כך, הקרבן, קדושת לגבי
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וראה 227) (וש"נ). אֿב סעיפים סתרל"ח או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך. 357 ע' חי"ט לקו"ש גם

וש"נ.228) שם. אדה"ז שו"ע א. ט, סוכה

לד.229) כג, אמור
וש"נ.230) תעו. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ז.231) נח, ישעי'



l"yz'dנב ,dxez zgny mei zgiy

תדורו" כעין "תשבו היא סוכה שמצות כדי 232ואף וכיו"ב יפה וילון תולים שבבית כשם וא"כ, ,
בסוכה  גם כן לעשות יש בו 233לייפותו, שיש כשר, בית אמנם זהו קרבן; קדושת בו אין הבית הרי –

. "חג בו נאמר לא אבל וכו', ומעקה מקום מזוזה יש ולכן חגיגה, קרבן קדושת עליו שתחול לה'", .
נאה  שוילון לומר מתאים לא – קרבן קדושת עלי' שחלה הסוכה, משא"כ וכיו"ב; יפה וילון ע"י ליפותו

יופי. בה יוסיף וכיו"ב

.‡Ï:בזה ולהבהיר להעיר ויש

הסכך  תחת כמו הנוי תחת לשבת ומותר חוצץ, אינו שלכן הסוכה, אל בטל סוכה נוי – הלכה ,234ע"פ
שבעה  כל סוכה מנויי להסתפק סוכה".235ואסור  ה"נוי על גם נמשך הסוכה שענין והיינו, ,

ונותן  מעשרים, חללה גובה (למעט למעטה ובא אמה מעשרים גבוהה ש"היתה כמו זה ואין
ממונו), הפסד מפני שבעה כל שם להניח סופו (שאין מיעוט הוי לא וכסתות, בכרים להגבי') בקרקעיתה

גב על ב ואף ביטולו ואין אדם כל אצל דעתו בטלה שבעה, (לכל סוכה ;236יטול)"דבטלינהו בנוי משא"כ
להסוכה בטל הנוי אלא להסוכה, הנוי את שמבטל לומר צריך .eil`nאינו

שיהי' צריך הבית מן הטומאה שתתפשט שכדי בבית, המתפשטת טומאה דיני לענין שמצינו וכפי
אופנים  ויש שמתבטל אופנים יש תבן, או בעפר שמילאו ע"י מטפח מיעטו ואם טפח, פותח שיעור בבית

מתבטל  בפירוש 237שאינו שיבטלו צורך אין – שמתבטל ובאופנים הוא 238, אם אפילו חל הביטול אלא ,
אדם. כל אצל דעתו שבטלה כיון זמן, לאחר משם לקחתו עתיד אלא לבטלו נתכוון לא עצמו

שם  התוס' מ"ש ע"פ – בפשטות לומר יש החילוק בכרים 239ובטעם שמיעוט הדין בין לחלק שכתבו ,
בעירובין  להמבואר מיעוט, הוי לא (כיס 240וכסתות ארנקי "דאפילו חצרות שתי שבין חריץ מילוי לענין

ולכן  בטלטול, אסור שהארנקי בשבת מיירי דבעירובין משום והיינו איניש", מבטל נמי מעות) מלא
וכסתות  לכרים וה"ה בטל, הארנקי אין החול בימות משא"כ מלא, החריץ וממילא החריץ לגבי מבטלו

בטלטול  נאסרים שאינם כיון בטלים .241שאינם

אסור  הרי הסוכה), את (לייפות מצוה לצורך להקצותו שכוונתו שכיון – סוכה" "נוי בענין י"ל ועד"ז
ממנה  חלק ונעשה הסוכה לגבי מתבטל ממילא – משם לקחתו שאסור וכיון שבעה, כל ממנו 242להסתפק

מפני  החריץ לגבי מתבטל שהארנקי דעתו (כשם בטלה – שיתבטל רצונו אין אם ואפילו הטלטול). איסור
הסוכה. לגבי בטל והנוי אדם, כל אצל

זאת בכל זה הרי הסוכה, אל בטל שהנוי אף iccvאמנם, xac שהסוכה וכיון הסוכה. אל שניתוסף
דבר  ע"י יופי תוספת של ענין מושלל להיות צריך האדם רגש מצד הרי קרבן, קדושת בה יש עצמה מצד

כנ"ל. חיצוני,

.·Ï בגמרא מסופר הרי מובן: אינו עפ"ז סוכה"?!243אך "נוי אצלם שהי' ואמוראים תנאים אודות

היינו, שלהם, ההרגש מצד גם אלא) ההלכה, מצד רק (לא הנוי מציאות נתבטל שאצלם לומר, ויש
הפרי  או שהבגד נרגש אצלם פרי; או בגד בה שתלו עי"ז יותר יפה נעשתה שהסוכה אצלם נרגש שלא
חלק  ונעשו בפ"ע) מציאות" ("אויס הסוכה אל לגמרי נתבטלו אלא עצמם, מצד מקום תפיסת להם אין

"נוי בשם שנקרא "נוי" זה הי' שאצלם כך, תורה dkeqמהסוכה, "ספר (כמו גופא בהמצוה שהוא נוי ,"
הימנו. שמחוץ דבר ע"י נוי תוספת ולא וכיו"ב), נאה"
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וש"נ.232) ב. כח, סוכה
סנ"ה.233) ח"א הרשב"א שו"ת גם ראה
וש"נ.234) ס"ו. סתרכ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סתרל"ח 235) שם אדה"ז שו"ע וראה .206 שבהערה שבת

וש"נ. ואילך. ס"ו
(ובפרש"י).236) ואילך סע"ב ג, סוכה
סוכה 237) .240 שבהערה עירובין וראה מ"וֿז. פט"ו אהלות

שם.

הל'238) רמב"ם שם. אהלות ותוי"ט להרמב"ם פיה"מ ראה
ה"ו. פ"ז מת טומאת

רע"א.239) ד, סוכה
(ובפרש 240) א "י).עט,
ועוד.241) שם. לתוס' לנר ערוך גם ראה
שם.242) ובר"ן בכל), (ד"ה ב ל, ביצה פרש"י ראה
(243.206 שבהערה סוכה
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הנוי את לבטל שיוכל בעצמו שבטוח במי – אמורים דברים במה שמרגיש ixnblאמנם, מי אבל ,
הפרי) או (הבגד ה"נוי" של היופי מקום תופס שאצלו envrבעצמו cvn,(מהסוכה חלק בתור רק (לא

סוכה". "נוי לעשות לו אין – בעיניו יותר נאה מחזה הסוכה נעשית ה"נוי" יופי ומצד

לציבור "ימסרם הקדש: למעות בנוגע שמצינו מהלשון dtiולהעיר dti"244 מצב להיות שיכול והיינו, ,
לציבור "dtiש"ימסרם לא אבל ,"dti dti בפירוש מבטלו אינו אם שגם שאע"פ סוכה", "נוי בענין ועד"ז ,"

להסוכה בטל מקבלת cvnoicdה"ה שאצלו כיון יפה", "יפה לא אבל "יפה", רק הוא זה ביטול מ"מ, ,
ה"נוי". בה כשניתוסף יותר נאה מראה  הסוכה

את – יקח סוכות לאחרי אבל מצוה, שם סוכה" ה"נוי על אמנם יחול הסוכות, ימי שבעת במשך
לא  בסוכה, תלוי  שהי ' בשעה שאפילו  מוכח ומזה לייפותו, כדי הפרטי בחדרו ויתלהו פרי או בגד אותו
דברים  שני הם וה"נוי" שה"סוכה" כך יפה", "יפה באופן הביטול אצלו חסר שהי' כיון מהסוכה, חלק הי'

ה"נוי". מציאות ישנו לזה ובהוספה הסוכה, מציאות ישנה נפרדים:

מוחא  כל ש"לאו כיון אעפ"כ, אבל סוכה", ל"נוי מקור אמנם יש השו"ע דין שע"פ שפיר אתי ועפ"ז
בישיבה  ועריבות חביבות אצלו יתוסף חיצוני דבר שע"י מצב יהי' שלא (כדי יפה" "יפה לבטלו דא" סביל

לומר – סוכה. נוי לעשות צריכים הכל אין ("א xeq`yבסוכה), חריף ביטוי זה הרי סוכה", "נוי ַלעשות
רק אומרים ולכן ווארט"), jxevשארפער oi`y נוי" יתלו שלא להבטיח בכך ודי סוכה", "נוי לעשות ַָ

סוכה".

.‚Ï(:אמר (ואח"כ

מנחות  דמסכת ה"סיום" על (נוסף השתתפותי בתור יקחו תורה", "כינוס מתקיים שמחר )182כיון
משתתף  אינני סיבות כמה שמצד (אע"פ סוכה ונוי בסוכה לשינה בנוגע – דתורה בנגלה – לעיל המדובר

הכינוס). ובזמן במקום בגופי

ד"כינוס  באופן זה שיהי' לעולם".245ויה"ר והנאה להן הנאה לצדיקים .246,

שלומך" סוכת עלינו "ופרוש הבקשה לקיום ישראל 247ונזכה ארץ על שלום ירושלים, על שלום שיהי' ,
שלומך", "עם על ושלום בכלל,

הכתוב  הפרשה 248ובלשון לסיום ועד מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום "ונתתי אתכם 93: "ואולך :
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י קוממיות",

***

.„Ï:נקודות כמה עוד להזכיר יש אבל, ערבית, תפלת להתפלל כבר וצריכים מאוחרת השעה

השנה" "קרן אודות להזכיר ,249נהוג

מעשיך"– תחלת היום "זה בר"ה, שהתחלתה השנה, לכל שנוגע ענין ענין 250שזהו שזהו כיון אבל ,
בשמח"ת  זאת להזכיר נהוג לכן שמחה, מתוך שצ"ל צדקה –של

השנה, ימי למספר המכוון מסויים סכום השנה מתחלת לצדקה להפריש

עבידתי'"– עביד ויומא יומא (ד"כל יום בכל להיות צריכה הצדקה נתינת שבתות 251שהרי גם כולל ,(
מאכל  נתינת ע"י הצדקה ענין לקיים אפשר בממון, צדקה ליתן אפשר אי שבהם שאף טובים, וימים

יוהכ"פ) לפני (שנותנים נקי' כסות ע"י ביוהכ"פ, וגם –ומשקה,
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וש"נ.244) ע"ב. ריש ז, ר"ה
(במשנה).245) סע"ב עא, סנהדרין
שליט "א246) אדמו "ר כ "ק הזכיר זה  מסכת בענין בסיום מ"ש

) לשכנו" טוב לצדיק ד"טוב לענין הכוונה ולכאורה ).l"endסוכה.
ערבית.247) של ק"ש ברכות נוסח

ו.248) כו, בחוקותי
דאשתקד249) שמח"ת יום שיחת גם מנחם ראה (תורת סנ"ה

וש"נ. .(228 ע' חנ"ד התוועדויות –
א).250) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
ע"ב.251) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
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צדקה  ליתן צריך שאז התפלה, לפני יום בכל עבורם צדקה נותנים – זו ב"קרן" המשתתפים .252וכל

כנגד  גם וליתן להוסיף יש – העיבור שנת היא זו ששנה ועי"ז וכיון העיבור, דחודש הנוספים הימים
שנקרא  מר"ה, החל כולה, השנה בכל גם) אלא העיבור, בחודש רק (לא הקב"ה של בברכותיו יותר יתוסף

השנה) תחלת (ולא השנה" "ראש "ראש 253בשם כולל כן כמו האברים, כל את כולל שה"ראש" דכשם ,
נקראת  כולה שהשנה מזה גם וכמובן העיבור), חודש ימי ל' או כ"ט גם (כולל השנה ימי כל את השנה"

פשע" "ולכפרת דר"ח במוסף מוסיפים העיבור שבשנת הנוסחאות (ולפי העיבור לא 254שנת זה הרי –
היא  העיבור חודש שמצד הברכה תוספת גם הרי לכך ובהתאם ר"ח), בכל גם אלא העיבור, בר"ח רק

השנה. ימות בכל

המצוות  בכל הזריזות מעלת גודל כידוע משובח, זה הרי הצדקה בנתינת הזריז במעשה 255וכל ובפרט ,
") כא סי' באגה"ק כמבואר לישראל"`jהצדקה, ).256טוב

.‰Ï יש מחדש, התורה את לקרוא שמתחילים (דכיון חת"ת שיעורי אודות בשמח"ת להזכיר נהוג כן
כו' ענינים לכמה סגולה בזה שיש חת"ת), שיעורי לימוד אודות עוה"פ ולחזק .257לעורר

החדשה  השנה של לעבודה ד"ויסעו" הענין מתחיל שבו – שמח"ת למוצאי במיוחד שייך זה ,258וענין
תובלון" ובשלום תצאו ש"ויהי259"בשמחה באופן ,z"zg"'וגו סביבותיהם אשר הערים על ,260אלקים

שלם" יעקב ש"ויבוא בתורתו"261ועד שלם בממונו, שלם בגופו, "שלם עניניו, בכל שלם וכך 262– ,
בקרוב  אתם, ובנותיהם ובניהם והרוחניים, הגשמיים הענינים בכל שלמים ישראל לארץ בנ"י כל באים

צדקנו. משיח ע"י ממש,

אמר:) (ואח"כ

מ"ש  לקיים יש מעריב, תפלת לזמן שנשארו הספורים ראש 263ברגעים על ירושלים את "אעלה
הישובים. וכל חב"ד הר ונחלת חב"ד כפר אודות ולהזכיר שמחתי",

היעוד  שיקויים של 248ויה"ר חרב "אפילו בארצכם", תעבור לא וחרב וגו' בארץ שלום "ונתתי
ומצב 264שלום" במעמד יהיו ובנ"י בפרשה, האמורות הברכות וכל ב"יוֿען"), צורך יהי' שלא (והיינו,

יעקב" עין בדד בטח ישראל ירושלים"265ד"וישכון תשב ש"פרזות ובאופן והרחבה 266, מנוחה ומתוך ,
ואור. מוסיף והולך דמוסיף באופן המעיינות בהפצת לעסוק יוכלו

נגאלין" הן ש"מיד – העיקרי היעוד לקיום צדקנו.267ועד משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

קאזאק" "האּפ הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ד'268[כ"ק בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון , ַָָ
(ב  כלאּפצי".הבבות זשוריצי "ניע והניגון פ"א), – הד' ָבא

הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת מהנאספים לאחרי לכאו"א
ברכה". של מ"כוס

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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יו"ד 252) טושו"ע סוסצ"ב. או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
סי"ד. סרמ"ט

ובכ"מ.253) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
מנחם 254) תורת גם וראה סתכ"ג. לאו"ח ופמ"ג רבה אלי'

וש"נ. .133 ע' חנ"ז התוועדויות –
סי"ז.255) סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ. א. ד, פסחים ראה
א.256) עג, תהלים
סה"ש 257) רסח. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

.149 ס"ע תרצ"ו
וש"נ.258) .43 ע' שם סה"ש ראה
יב.259) נה, ישעי'

ה.260) לה, וישלח
יח.261) לג, שם
עה"פ.262) בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת
ו.263) קלז, תהלים
אֿב.264) כב, תענית
כח.265) לג, ברכה
ח.266) ב, זכרי'
ה"ה.267) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
(268.217 ע' חמ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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אצל – אבלים  ניחום גורארי 'בעת שמריהו  ר' הרה"ת ±*הרה"ח

מוגה  בלתי

ּפאריטשער :הרש"ג ‡. הלל ר' בשם ה"שבעה".1ידוע בימי התורה פנימיות ללמוד שמותר ַ

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î: חז"ל מאמר – הלל ר' שמביא כפי – הדברים תורה 2מקור סתרי מוסרין "אין
מאבל!... יותר בקרבו" דואג "לבו לך ואין בקרבו", דואג שלבו למי אלא

מוסר  ללמוד שמותר בספרים שראה אמר בתמיהה 3[הרש"ג הגיב שליט"א אדמו"ר וכ"ק ,4.[

ידוע,:הרש"ג ·. – ה"שבעה"? בימי חסידות מאמרי לאמירת בנוגע נשיאינו רבותינו נהגו כיצד
הרז"א  פטירת אחר דה"שבעה" שבש"ק בחדרו 5למשל, מאמר נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר ,6.

רבקה  מרת הרבנית אמו פטירת אחר ה"שבעה" בעת נהג כיצד ידוע ?7האם

שליט"א  אדמו"ר (במענטאן):כ"ק בחו"ל נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שהה ההיא ובמילא,8בעת , ָ
חסידות. לאמירת אפשרות היתה לא

חסידות?:הרש"ג  מאמרי נשיאינו רבותינו אמרו לא בחו"ל האם

שליט"א  אדמו"ר התוועדויות,:כ"ק אמנם התקיימו בחו"ל – בחו"ל. שנאמרו מאמרים מצינו לא
באמצע, שנפסקו "המשכים" כו"כ שמצינו הסיבה גם וזוהי חסידות. מאמרי נאמרו לא כלל בדרך אבל

לחו"ל  הנסיעה בגלל .9כנראה,

(מוהרש"ב):הרש"ג  אדמו"ר כ"ק נסע שפעם מהידוע בחו"ל, מאמרים שנאמרו להוכיח יש לכאורה,
ממעיינות  לשתות והוצרך מרפא למקום על נ"ע מאמרים כתב לכוס, כוס שתיית ובין שם, שהיו הרפואה

("קארטלאך") וגלויות כרטיסים מיני קארטלאך.10כל מאותם אחדים אדמו"ר מו"ח מכ"ק לקבל זכיתי – . ַַַַ

שליט"א  אדמו"ר ע"ד:כ"ק רק מוכח זה `mzxinמאמרים,zaizkמסיפור `le.

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מהר"ש, אדמו"ר כ"ק אביו פטירת אחר ה"שבעה" אודות הזכיר הרש"ג
תשרי  לי"ג באור היתה מהר"ש אדמו"ר כ"ק בחג 11הסתלקות דשבעה האבילות נסתיימה ובמילא, ,

החג)12הסוכות  אחרי שבעה למנות מתחילים בחוה"מ, היתה שהפטירה כיון זו, באבילות .13(משא"כ

באב – בתשעה שפעם באב, לתשעה בנוגע סימּפסאהן מהרב ששמעתי פלא דבר ישנו לכך ָבהקשר
מאמר  נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אמר בשבת בזמן 14שחל ולמחרת (דעש"ק), המנחה תפלת אחר

למרות  וזאת, מאוחרת, שעה עד  בכך והמשיכו "חזרה", לערוך ה"חוזרים" נכנסו שלישית סעודה
מ  דובר לא באב שבמאמר תשעה .15ענין

***
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מנחם )* ר' הרה"ח אשת שיינדיל מרת אמו פטירת אחר
תש"ל. תשרי י"ט נפטרה – ע"ה. גורארי' מענדל

וראה 1) סרנ"ח. הכולל) שער (לבעהמ"ס החיים בנתיב הובא
וש"נ. .46 ע' חמ"א התוועדויות – מנחם תורת גם

א.2) יג, חגיגה
(בסופו).3) כה אות אבילות מערכת דינים אסיפת שד"ח ראה
וש"נ.
שייך 4) ואינו אחר, ומטעם בפ"ע, ענין שזהו בגלל כנראה,

) תורה סתרי התורה, פנימיות לימוד אודות ).l"endלהמדובר
תרס"ט.5) מרחשון י"א נסתלק
(בהוצאת 6) תרס"ט (סה"מ תרס"ט האבילות לה"ע ד"ה

ע' שם וראה ואילך. רמב ע' בהערה).vתשמ"ט) במפתח
תרע"ד.7) שבט יו"ד נסתלקה

תש"ד 8) סה"ש תשפא. ע' ח"ב מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ. .8 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וראה .160 ע'

וש"נ.9) שנח. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
תרס"ט 10) בסה"מ נעתקה – מוהריי"צ אדמו"ר רשימת ראה

ע' בהערה.vהנ"ל
בתחלתו.11) יום" ב"היום מתולדותיו ר"פ ראה
(12.25 ע' ריש ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יו"ד 13) טושו"ע ה"ח. ושם ה"ג, פ"י אבל הל' רמב"ם ראה

ס"ב. ושם שצט, ר"ס
תקסד 14) ע' ח"א תער"ב (המשך תרע"ד במשפט ציון ד"ה
ואילך).
שם.15) 11 ובהערה 46 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
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המנהגים :הרש"ג ‚. בספר מינים)"16מובא ד' עם (הבימה מקיפין אין האבילות –17ש"בשנת .
ענין  זה הרי ולכאורה, – מזה. כלל ידעו ולא רבנים") ("גאליציאנער מגליציא רבנים עם עד"ז ַַדיברתי

ביו"ט  האסורה בפרהסיא אבילות ?18של

שליט"א  אדמו"ר הסתלקות :כ"ק על – ל"ע – אבל כשהייתי אדמו"ר מו"ח מכ"ק זאת שמעתי
אקיף.19אאמו"ר  שלא אדמו"ר מו"ח כ"ק לי הורה ואעפ"כ השלושים, אחר אז הי' הסוכות וחג ,

*

מקומו?:הרש"ג „. משנה שהאבל מנהגנו האם

שליט"א  אדמו"ר בגרמניא :כ"ק רק כיו"ב, מנהגים ועוד כן, נוהגין ראיתי לא .20ברוסיא

האב  שבבוא – מנהג עוד שם האבל יש יד על הקהל כל ולאחריהם הרבנים עוברים בשבת, לביהכ"נ ל
בשבת  המותר תנחומים של לשון לו .21ואומרים

*

אבילות :הרש"ג ‰. בעניני הקולא אודות שליט"א  אדמו"ר כ"ק של בשמו שאומרים הדבר נכון האם
באבל" המיקל כדברי להנפטר?22("הלכה טובה גם שזוהי ,(

שליט"א  אדמו"ר הדבר :כ"ק .23נכון

לכך?:הרש"ג  המקור מהו

שליט"א  אדמו"ר מסברא.:כ"ק עצמי, דעת על

שמשיח – כיון בימינו, יותר מודגש ה"ז כאלה, בענינים חומרות לחפש צורך אין שבכלל לכך נוסף
אבילות). עניני כל לגמרי יבטלו (ואז לבוא עומד צדקנו

*

.Â‚"˘¯‰: לתפלת יו"ט, במוצאי ההתוועדות של בסיומה חיפשני שליט"א אדמו"ר שכ"ק שמעתי
קודם  הנעלים לחלוץ שאוכל כדי ההתוועדות, סיום לקראת יצאתי – ברכה". של "כוס וחלוקת ערבית

ערבית. תפלת

שליט"א  אדמו"ר כיון :כ"ק בפרהסיא, אבילות מחשש ערבית, תפלת קודם לצאת צריכים הייתם לא
יו"ט. עדיין שזהו

ליטול  יכולים הייתם יו"ט, ל(סעודת) בהמשך להיותו – ברכה" של ל"כוס בנוגע שגם אלא עוד ולא
מעריב  ולהתפלל לשתות], אחר למישהו ליתן אפשר – ברכה של הכוס לשתיית [ובנוגע ברכה" של "כוס

xg`."ברכה של "כוס חלוקת

מיהו  שאל שליט"א אדמו"ר כ"ק ברכה". של "כוס עבורו ליטול הבחורים א' ששלח אמר [הרש"ג
נוסח  באיזה שליט"א אדמו"ר כ"ק שאלו שם), (שנכח הבחור של לעברו הצביע וכשהרש"ג הבחור,
(בחיוך, והפטיר שי', לרש"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה גורארי'", ראביי "בשביל שאמר וכשהשיב ַביקש?

אמר:] ואח"כ גורארי'... ראביי הרבה ישנם התנצלות) ַבנימת

בראשית. בשבת – נדר בלי – לכם ואתן ברכה", של מ"כוס (בחדרי) אצלי נשאר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

(16.(30 ע' תש"ד (מסה"ש 78 ע' ריש
סתר"ס.17) או"ח הטושו"ע נ"כ – בזה השקו"ט ראה
וש"נ.18) ס"ה. פי"ז ח"ב החיים גשר ראה
ז"ל 19) נ"ע יצחק לוי ר' וכו' המקובל הרה"ג הרה"ק כ"ק

תש"ד. מנחםֿאב כ"ף נסתלק – שניאורסאהן

פכ"ב 20) ח"א החיים גשר ראה – זה במנהג השקו"ט פרטי
וש"נ. ס"ג.

וש"נ.21) ס"ה. פ"כ שם החיים גשר ראה
וש"נ.22) סע"א. מו, עירובין
וש"נ.23) .202 ע' ח"כ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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***

.Ê שליט"א אדמו"ר ישנו :כ"ק – האבילות בזמן חסידות מאמרי ע"ד (ס"ב) לעיל להמוזכר בהמשך
"מלאכי  בלתיֿרגילה: (דיבורֿהמתחיל) התחלה עם אבילות לעניני השייך הזקן מאדמו"ר שלום 24מאמר

יבכיון" .25מר

אלו.:הרש"ג [ ענינים ללמוד שלא נוהגים הרי בכלל,

שליט"א  אדמו"ר כותב :כ"ק החתםֿסופר – למכתבו 26אכן. במענה איגר, עקיבא רבי הגאון לחמיו
. בו "בקראי שמחות: בהלכות קושיות .עם אנא קפדנא גברא כי לאחורי, נרתעתי יצאה . שגגה ואמנם .

. השליט כו'"].מלפני אבל ונעשיתי .

שמיני :הרש"ג  בפ' מקאּפוסט) (להרש"ז אבות מגן הענינים 27בספר אודות בו שמדובר מאמר יש , ָ
הקלע. וכף דגיהנם

שליט"א  אדמו"ר מהר"ש :כ"ק אדמו"ר כ"ק של המאמרים באחד גם נמצא זה .28ענין

מהר"ש  אדמו"ר מאמרי כן וכמו הצמחֿצדק, מאמרי על מיוסדים אבות המגן של המאמרים בכלל,
להוכיח  יכולים הצמחֿצדק, של מאמרים ריבוי שנדפסו לאחרי בימינו, – הצמחֿצדק. מאמרי על מיוסדים

.29זאת 

*

.Á שליט"א אדמו"ר –:כ"ק הצ"צ מאמרי על מיוסדים מהר"ש אדמו"ר שמאמרי להאמור בקשר
פרשיות  לג' תורה הלקוטי הדפסת אודות אדמו"ר מו"ח מכ"ק ששמעתי סיפור :30ישנו

פרשיות" לג' תורה ה"לקוטי את להדפיס לווילנא מליובאוויטש שלחו מהר"ש אדמו"ר הסתלקות ַאחר
והגהות" ודרושים "ביאורים קאּפוסט,31– לחסידי כך על וכשנודע הצ"צ. מאמרי על מהר"ש ָמאדמו"ר

בידם ועלה כו', תחבולות ועשו (מלבד hinydlהתחכמו מהר"ש אדמו"ר של והדרושים הביאורים את
מהר"ש. מאדמו"ר הגהות עם הצ"צ, של הם שנדפסו שהמאמרים כך ההגהות),

כנראה,– שהדפיסו, מה ראו ולא בטלנים היו מליובאוויטש שהשלוחים סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
שמדפיס  מה לראות מענינם זה שאין סבורים שהיו או מפני השליחות, מילוי רק הוא ותפקידם היות ים,

מארז"ל  על שסמכו ניזוקין".32מפני אינן מצוה –"שלוחי

מכך  עשו קאּפוסט וחסידי הצ"צ, של המאמרים נדפסו שבפועל לדעת נוכחו לליובאוויטש, ָוכשחזרו
מהר"ש!... אדמו"ר של שמו על הצ"צ מאמרי את הדפיסו ליובאוויטש שחסידי היתכן גדול: רעש

החסידים. בין התפשט לא פרשיות לג' תורה שהלקוטי לכך הסיבה גם זוהי

הרשימו  אותיות בענין המפורסמת ההגהה – ומהם מהר"ש, מאדמו"ר הגהות כו"כ שם יש אופן, ובכל
הצמצום  בהם נגע אבות 33שלא מגן בספרו הקאּפוסטער השיג זה שעל לאחרי 34, שנים כו"כ (שנדפס ָ

פרשיות  לג' הלקו"ת תומרקין 35הדפסת ר"ד והחסיד עמו 36), ניהל – מהר"ש ואדמו"ר הצ"צ מחסידי –
זה  בענין מכתבים ג' לו וכתב מכתבים, חילופי ע"י .37וויכוח
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רי,24) זח"א ב. ה, חגיגה  וראה ז. לג, ישעי' – הכתוב לשון
ועוד. סע"א.

ואילך.25) רכח ע' לאזניא אתהלך אדה"ז במאמרי נדפס
סשמ"ו.26) יו"ד חת"ס שו"ת
ואילך.27) ג כו,
ואילך.28) ע ע' תרכ"ו סה"מ
הצ"צ 29) של מאמרו על הנ"ל מאמרים מיוסדים – בנדו"ד

) ואילך תפב ע' ב) (כרך שמיני ).l"endבאוה"ת
וש"נ.30) ואילך. רפ ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה

תרמ"ד.31) ווילנא – הראשון השער לשון
וש"נ.32) ב. ח, פסחים
ב.33) תתרסח, ו) (כרך נח באוה"ת ולאח"ז א. עד,
ואילך.34) ג מב, ויגש פ'
(בברדיטשוב).35) תרס"ב בשנת
קרעמענטשוג.36) של רבה תומרקין, הר"י של אחיו
ע'37) ח"ב תשנ"ג) (קה"ת במסיבו" "המלך בספר נדפסו

ואילך. רפד
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המנהגים :הרש"ג ‚. בספר מינים)"16מובא ד' עם (הבימה מקיפין אין האבילות –17ש"בשנת .
ענין  זה הרי ולכאורה, – מזה. כלל ידעו ולא רבנים") ("גאליציאנער מגליציא רבנים עם עד"ז ַַדיברתי

ביו"ט  האסורה בפרהסיא אבילות ?18של

שליט"א  אדמו"ר הסתלקות :כ"ק על – ל"ע – אבל כשהייתי אדמו"ר מו"ח מכ"ק זאת שמעתי
אקיף.19אאמו"ר  שלא אדמו"ר מו"ח כ"ק לי הורה ואעפ"כ השלושים, אחר אז הי' הסוכות וחג ,

*

מקומו?:הרש"ג „. משנה שהאבל מנהגנו האם

שליט"א  אדמו"ר בגרמניא :כ"ק רק כיו"ב, מנהגים ועוד כן, נוהגין ראיתי לא .20ברוסיא

האב  שבבוא – מנהג עוד שם האבל יש יד על הקהל כל ולאחריהם הרבנים עוברים בשבת, לביהכ"נ ל
בשבת  המותר תנחומים של לשון לו .21ואומרים

*

אבילות :הרש"ג ‰. בעניני הקולא אודות שליט"א  אדמו"ר כ"ק של בשמו שאומרים הדבר נכון האם
באבל" המיקל כדברי להנפטר?22("הלכה טובה גם שזוהי ,(

שליט"א  אדמו"ר הדבר :כ"ק .23נכון

לכך?:הרש"ג  המקור מהו

שליט"א  אדמו"ר מסברא.:כ"ק עצמי, דעת על

שמשיח – כיון בימינו, יותר מודגש ה"ז כאלה, בענינים חומרות לחפש צורך אין שבכלל לכך נוסף
אבילות). עניני כל לגמרי יבטלו (ואז לבוא עומד צדקנו

*

.Â‚"˘¯‰: לתפלת יו"ט, במוצאי ההתוועדות של בסיומה חיפשני שליט"א אדמו"ר שכ"ק שמעתי
קודם  הנעלים לחלוץ שאוכל כדי ההתוועדות, סיום לקראת יצאתי – ברכה". של "כוס וחלוקת ערבית

ערבית. תפלת

שליט"א  אדמו"ר כיון :כ"ק בפרהסיא, אבילות מחשש ערבית, תפלת קודם לצאת צריכים הייתם לא
יו"ט. עדיין שזהו

ליטול  יכולים הייתם יו"ט, ל(סעודת) בהמשך להיותו – ברכה" של ל"כוס בנוגע שגם אלא עוד ולא
מעריב  ולהתפלל לשתות], אחר למישהו ליתן אפשר – ברכה של הכוס לשתיית [ובנוגע ברכה" של "כוס

xg`."ברכה של "כוס חלוקת

מיהו  שאל שליט"א אדמו"ר כ"ק ברכה". של "כוס עבורו ליטול הבחורים א' ששלח אמר [הרש"ג
נוסח  באיזה שליט"א אדמו"ר כ"ק שאלו שם), (שנכח הבחור של לעברו הצביע וכשהרש"ג הבחור,
(בחיוך, והפטיר שי', לרש"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה גורארי'", ראביי "בשביל שאמר וכשהשיב ַביקש?

אמר:] ואח"כ גורארי'... ראביי הרבה ישנם התנצלות) ַבנימת

בראשית. בשבת – נדר בלי – לכם ואתן ברכה", של מ"כוס (בחדרי) אצלי נשאר
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(16.(30 ע' תש"ד (מסה"ש 78 ע' ריש
סתר"ס.17) או"ח הטושו"ע נ"כ – בזה השקו"ט ראה
וש"נ.18) ס"ה. פי"ז ח"ב החיים גשר ראה
ז"ל 19) נ"ע יצחק לוי ר' וכו' המקובל הרה"ג הרה"ק כ"ק

תש"ד. מנחםֿאב כ"ף נסתלק – שניאורסאהן

פכ"ב 20) ח"א החיים גשר ראה – זה במנהג השקו"ט פרטי
וש"נ. ס"ג.

וש"נ.21) ס"ה. פ"כ שם החיים גשר ראה
וש"נ.22) סע"א. מו, עירובין
וש"נ.23) .202 ע' ח"כ התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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של – צדקתו את (להוכיח אבות המגן לבעל תומרקין ר"ד החסיד שכתב שהמכתבים לציין יש
כבוד. הדרת של בסגנון נכתבו מהר"ש) אדמו"ר

*

.Ë הייתי :הרש"ג ולכן, זה, ספר לימוד ע"ד חסידים בין מחלוקת היתה לפנים – אבות להמגן בקשר
היתר  הוריתי ואז הצ"צ, תורת על מיוסדים שמאמריו אדמו"ר מו"ח מכ"ק ששמעתי עד ללמדו, ירא

ללמדו. לעצמי

גמור  שצדיק גמור, שאינו לצדיק גמור צדיק בין החילוק אודות פתגם שם שראה אמר [הרש"ג
לאט  הברכה שורה גמור שאינו בצדיק משא"כ גלייך"), אּפ זיך טוט ענין ("דער מיד ברכתו ָמתקיימת
ע"י  למצוא שיכולים שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר זה. פתגם הובא מאמר באיזה זוכר ואינו לאט.

הספר]. שבסוף ה"מפתח"

שליט"א  אדמו"ר מאמרים"),:כ"ק ("געשמאקע ערבים מאמרים הם אבות) (במגן אלה ַמאמרים
שב  אף ללמדם, שיכולים  כך ביאור), בתוספת שהם (אלא הצ"צ מאמרי על הם רק ומיוסדים (לא עבר

ללמדם. שאין חסידים בפי שגורה אימרה היתה מזה) יתירה אלא בדבר , מחלוקת שהיתה

זמנים  היו בעצמו, צדק הצמח ע"י שנכתב מצוותיך" ל"דרך בנוגע שאפילו – מצינו מזו וגדולה
לאור  המוציא בגלל... ללמדו, נהגו שלא בלבד).38(בעבר) ההקדמה אלא כתב שלא (אף

זאת :הרש"ג [ נטל נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר וכ"ק מצוותיך", "דרך הספר הי' החסידים אחד אצל
ממנו.

שליט"א  אדמו"ר בלבד.:כ"ק שעה הוראת זו היתה – אופן בכל

מסיבות  כי אם זה, ספר (ולימוד) מהדפסת כ"כ מרוצים היו לא – להצ"צ החקירה לספר בנוגע ועד"ז
].39אחרות 

כידוע  הצמחֿצדק, של חסידות כתבי כו"כ נדפסו הנ"ל, לאור המוציא של בזכותו אופן, ובכל
בהיותו  לאה"ק בעלותו וגם הדפוס, לבית והבאתם הכתבים בהגהת ויגיעתו השתדלותו גודל ומפורסם
הגהתם  חסידות, מאמרי של כתביֿיד ואיסוף במציאת להתעסק המשיך שנה, פ"א או פ' בן מופלג, זקן
בספר  – הזקן אדמו"ר של מאמרים כו"כ לדפוס הכין ימיו ובסוף הנר!), לאור או הלבנה לאור (גם

ירושלים" .40"בונה

.È מדוייקים.:הרש"ג שאינם אומרים יש – ירושלים שבבונה למאמרים בנוגע

שליט"א  אדמו"ר בביכלאך :כ"ק גם נמצאים ירושלים בבונה שהמאמרים מזה וכדמוכח נכון. זה ַאין
כלומר, כת"י", מספר "נעתקו שהמאמרים כותב שהמוציאֿלאור גם ומה הוספות). איזה (עם אחרים
ערבים  ענינים ישנם אלה במאמרים ובכלל, שהוא. כמות אחד מביכל אלא כת"י, מכמה מלוקטים שאינם

אותם. זייף שמישהו יתכן ולא מאד, ַ("געשמאקע")

להבעש"ט :הרש"ג [ המיוחסים הגניזה מכתבי אודות נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר גם אמר במענה 41כך –
לא  ובמילא אמיתי, ותוכנם מאד, ("געשמאקע") ערבים ענינים בהם שיש – מזוייפים שהם שסברו ַלאלה

מהגדולים!...]. אחד בעצמו ה"זייפן" הי' שזוייפו, ואת"ל שזוייפו, יתכן

.‡È הם :הרש"ג רייזעס פינחס ר' של שההנחות ידוע – הזקן אדמו"ר ממאמרי להנחות בנוגע
הרשימות  מכל יותר רשימותיו על סומך הי' והצ"צ מאד, .42מדוייקים
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(38– מתולדותיו ר"פ ביחובסקי. אליעזר חיים וכו' הרה"ח
ועיין  בתחלתו. תש"נ) (ברוקלין ביחובסקי הרח"א כתבי בס' ראה

) פמ"א באה"ק חב"ד ).l"endתולדות
(וראה 39) ואילך שז ס"ע ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

לספר  דבר" "פתח .(19 ע' שם הרח"א כתבי בס' האגרת צילום

(הו  תשט"ו).החקירה קה"ת – שני' צאה
(בירושלים).40) תרפ"ו בשנת נדפס
הגניזה 41) והערות ב"מקורות הנעתק בארוכה ראה

ואילך. תלה ע' אדה"ז אג"ק שבסו"ס החרסונית"
בית 42) .126 ס"ע תרצ"ו .87 ע' ריש שלום תורת סה"ש ראה
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שליט"א  אדמו"ר מאד.:כ"ק מדוייקים הם אכן

מתגלגל 43ידוע – הי' פינחס ור' דביקותו, מרוב דא"ח אמירת בעת מתגלגל הי' הזקן שאדמו"ר
תיבה. כל לשמוע שיוכל כדי אחריו

אדמו"ר  אמר לו, הראה וכאשר הנחה, לראות פינחס מר' הזקן אדמו"ר ביקש שפעם מוסיפים חסידים
לא  הזקן אדמו"ר של דביקותו גודל שמצד היינו, ענין", גוטער א ענין, גוטער א אזוי, "אזוי, ַַַַהזקן:

קדשו. מפה שיצאו בדברים מעשה בשעת –הרגיש

– האמצעי אדמו"ר של ההנחות ואילו יתיר, ולא חסר דלא באופן הוא פינחס ר' של בהנחות הדיוק
אדמו"ר  של הוספות גם בהם שיש כיון יתיר, דלא באופן ולא חסר, דלא באופן הוא בהם הדיוק עיקר

האמצעי  אדמו"ר של כתי"ק מביכל שנעתקו – תקס"ב במאמרי שמצינו וכפי כותב 44האמצעי. שהצ"צ –
ז"ל" מו"ח של שהוא נ' זה "משל מסויים: ענין .45על

*

.·È שליט"א אדמו"ר שסגנון :כ"ק להעיר יש – מצוותיך" ה"דרך אודות לעיל להמוזכר בהמשך
הוא  צדק הצמח במאמרי הלשון סגנון שכן, צדק, הצמח מאמרי בשאר הלשון לסגנון דומה אינו הלשון

כמארז"ל  בבלי", ד"תלמוד .46באופן במקרא ."בלולה במשנה מכולם". "בלול בתלמוד", היינו,47. ,
וכו' מדרשים ספרי ירושלמי בבלי לשלב מסודר.48שדרכו באופן הוא מצוותיך בדרך הלשון סגנון ואילו ,

הסגנון הוא – התורה באור – במאמרים הרגיל שסגנון משום לכך, ואילו zxin`cוהסיבה המאמרים,
של סגנון הוא – בצעירותו שכתבו – מצוותיך בדרך אמרם.daizkהסגנון גם שלאח"ז אף ,

ה'– אנכי  הפסוק על מאמר הוא מצוותיך שבדרך אלקות" האמנת ש"מצות נרשם הביכלאך ַבא'
מאמר  להיותו פעמים, בב' אלא אחת, בפעם נאמר לא וכנראה, יתרו. פ' בשבת הצ"צ שאמרו אלקיך

ארוך.

‚È. בין העיקרי מהחילוק החל – הזקן אדמו"ר במאמרי הסגנון שינוי אודות להעיר יש כן כמו
בתורת  אדנ"ע כ"ק שמבאר (כפי פטרבורג לאחרי שנאמרו אלה ובין פטרבורג קודם שנאמרו המאמרים

גופא 49שלום  פטרבורג שלאחרי במאמרים שינויים גם יש לזה, ונוסף ,(50.

הלשון?:הרש"ג  לקיצור הכוונה האם

שליט"א  אדמו"ר שונה.:כ"ק הלשון שסגנון אלא ארוכים, מאמרים גם שם ישנם שכן, דוקא, לאו

שלא – ענינים") ("געשמאקע ערבים ענינים והם קצרים, מאמרים של הזקן מאדמו"ר ביכל ַראיתי
שערים" ב"מאה נדפס מהם וחלק מקומות, בהרבה בהם כו'51מדובר נוסחאות בשינויי ,52.

*

.„È אמצעים בהשגת שזר זלמן שניאור וכו' הוו"ח של השתדלותו אודות סיפר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזקן  אדמו"ר של חסידות ספרי .53להדפסת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

אדה"ז  מאמרי שבסו"ס וציונים" ב"הערות (נעתק פכ"ו ח"א רבי
קצא). ע' הר"פ הנחות

וש"נ.43) רצט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
בתחלתו.44) ח"א תקס"ב לסה"מ דבר" ב"פתח ראה
שיג.45) ע' הספר שבסוף וציונים" ב"הערות נעתק
א.46) כד, סנהדרין
א.47) ל, קידושין – לא תוד"ה
וש"נ.48) .61 ע' חמ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(49.114 ע' .26 ע'
המאמרים 50) וכן ירושלים", ה"בונה בפרטיות נזכר זה בענין

מאמרי  שבסו"ס כללית" "סקירה בארוכה וראה – תקס"ב. משנת
ואילך. תקפט ע' הקצרים אדה"ז

תשכ"ז 51) בשנת ולאח"ז תרע"ג, בשנת בברדיטשוב שנדפס
קה"ת. הוצאת ע"י

(שבו 52) הקצרים" הזקן אדמו"ר "מאמרי י"ל תשמ"א בשנת
"בונה  שערים", ב"מאה נדפסו שכבר קצרים מאמרים גם נדפסו
הקצרים  המאמרים ע"ד כללית" "סקירה ובסופו ועוד), ירושלים",

)l"end.(
רמא 53) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה חשון כ"ב מכתב גם ראה

וש"נ. ואילך. 434 ס"ע חכ"ז התוועדויות – מנחם תורת ואילך).
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שעלה  – שעה) (באותה שם נוכח שהי' – גורודצקי אליהו בנימין ר' הרה"ח של זכותו את הזכיר וכן
בירושה  (חלקו הבאברויסקער של נכדיו ברשות שהיו צדק הצמח ממאמרי ביכלאך כו"כ להשיג ַָבידו
של  החסידות ספרי להדפסת אמצעים בהשגת השתדל וגם הצ"צ), הסתלקות לאחרי שנתחלקה

בכך) חפץ הי' שלא (אף הספר על שמו את הנציחו זה ובזכות .54הבאברויסקער, ָ

אמר:] ואח"כ

שבו  המאמרים שכל (מפני "להבין" הנקרא צדק מהצמח ביכל שישנו חסידים אצל ומקובל ידוע
שברשותו, הכתבים ב"מפתח" חיפשתי בריגא, אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בהיותי – ב"להבין"). מתחילים
כל  (משם) הובאו לא עדיין כנראה, ואמר:) להרבא"ג פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק – מצאתיו. ולא

הצ"צ. של ַהביכלאך

והקאּפוסטער) הבאברויסקער של (משא"כ הצ"צ של הביכלאך כל את להביא שהשתדל אמר ַָָ[הרבא"ג
המשפחה]. מבני א' אצל נשאר או נגנב, אולי זה, וביכל שם, שהיו

אוא"ס.:הרש"ג  ענין להבין ד"ה ידוע מאמר יש

שליט"א  אדמו"ר זה :כ"ק ד"ה קצר מאמר נדפס ירושלים .55בבונה

כ"56מקובל – עצום, בריבוי כתב צדק גוזמא,שהצמח שזוהי חשבתי בתחילה בויגן! אלפים ס' או ד
יותר  גדולה כמות – והן נדפסו, שכבר אלה הן הצ"צ, דרושי של הכמות ריבוי את רואים עכשיו אבל

כלל. גוזמא כאן שאין כך להדפיס, עדיין שצריכים מה –

בליובאוויטש :הרש"ג [ הידועה השריפה שהיתה .57ובפרט ַ

שליט"א  אדמו"ר מסופר :כ"ק ההיא השריפה בנגלה 58אודות נשרפו שלו קודש כתבי ש"הרבה
מוסיף  נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר וכ"ק עשר 59ובנסתר", שנים הק', ידו כתב ביכער עשרים ש"היו לפרט

אמר  והצ"צ כו'", דא"ח ושמונה מחזיק60בנגלה חליצה בהל' כתוב ענין אצלו obieaש"הי' ze`n yng.[!"

נאמר  שבה בפרשה נדפסים – בפסוק שמתחילים המאמרים הנה: – המאמרים הדפסת לאופן בנוגע
ב"להבין" שמתחילים המאמרים אבל זה, למאמרים 48פסוק המשך או ביאור בתור באים (ואינם

להדפיסם 61שלפניהם  שיטה באיזה לעיין יש – (62.

*

.ÂË מאדמו"ר :הרש"ג – הכל לאברכים יש  ועתה מהר"ש, מאדמו"ר מאמר למצוא קשה הי' בזמני
שרוצים! כמה ללמוד ויכולים הצ"צ, ומאדמו"ר מהר"ש

שליט"א  אדמו"ר והיו (בחיוך):כ"ק בשנה, פעם ביכל מדפיסים היו בעבר עלי: "טענה" להם יש
יוצאֿלאור  כבר הנדפס, בספר ללמוד שמתחילים טרם עוד עתה, אבל כולו, את לגמור להספיק יכולים

חדש! ספר

לעצטע  די און איינציקע די זיין דאס ("זאל והאחרונה היחידה הטענה תהי' שזו הלואי ָָ(וסיים:)
טענה")!
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(אה"ק 54) להרבא"ג פעילות" שנות 60" זכרון ספר ראה
ואילך. 338 ע' תשד"מ)

א"ס).55) אור מהו (ענין סקמ"ו א"ס). מהו (להבין סקל"ז
וש"נ.56) תו. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
תשנ"ג)57) (קה"ת ליובאוויטש ספריית ספר – אודותה ַראה

ל  וש"נ.ע' ואילך. ג
פ"ו.58) ח"ג רבי בית
(59.82 ע' שלום תורת סה"ש
שם.60) סה"ש וראה שכג. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

(61. "להבין המאמר שלא כמו שאף – אדם" בחי' ג' שיש .
בהוספה  הנסמן (ראה שלפניו מאמר על ביאור ה"ה בפסוק, פותח
מאמרים  בהמשך מקומו ובמילא, תסז), ע' ענינים אדה"ז למאמרי
עם  מאמרים"), ("געשמאקע ערבים מאמרים של המשך – ַזה

ומסודר. ארוך הסבר
ובו 62) וענינים", מארז"ל על התורה "אור י"ל תשמ"ג בשנת

שסו  (ע' (ובסופו להבין ד"ה מאמרים כו"כ נדפסו ואילך) עז (ע'
ספרי  בשאר שנדפסו להבין ד"ה המאמרים רשימת – ואילך)

– .l"endאוה"ת).

פמשך בעמוד זסר
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הקודש  ללשון מתורגם

ברמב"ם ‡. וגמרא 1איתא ממשנה ):2(והוא
מועד  בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן "משה
הקריאות  ומונה (וממשיך . . קורין הן ומה . . ענינו
הסוכות) חג (של אחרון וביו"ט המועדות) כל של
הברכה". וזאת קורין ולמחר . . הבכור כל קוראין
ביו"ט  הברכה" "וזאת לקריאת מהטעמים והנה

ויטרי  במחזור אי' חגה"ס, של "כדי 3האחרון -
החג  לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך
ששמחת  לפי בשמע"צ במקרא שמחה נכפלה שכן

מרובה". החג

זו  הלכה באה (ובגמרא) שברמב"ם מזה אבל
ל"משה  בהמשך הברכה", וזאת "קורין שבשמח"ת

בכל קוראין שיהו לישראל להם ענינו"crenתיקן
דבריו  בהתחלת ואילו סדר 4– מפרט כשהוא ,

בשבת  "מתחילין השנה שבתות של התורה קריאת
אלה  בשני' בראשית, בסדר וקורין חגה"ס שאחר
את  שגומרין עד ואומר) סותם (הוא . . תולדות
התורה  את שגומרין לפרש מבלי בחגה"ס" התורה

dkxadב  z`fe,משמע – חג של האחרון ביו"ט
חג  של האחרון ליו"ט הברכה" ד"וזאת שהשייכות
לסמוך  ומטעם התורה סיום שהיא מצד רק (לא היא

לשמחה  ענין 5שמחה זו בפרשה שיש לפי אלא) ,
המועד.

המובאת ·. הקושיא ביאור בהקדים ויובן
חסידות  שמחת 6בדרושי לשמוח השייכות "מהו :

מ"ת  זמן הוא בשבועות והלא השמע"צ ביום ,תורה
דקא  יומא דהאי זו שמחה קביעת צ"ל הי' אז וא"כ
שהשמחה  ע"ז, התירוץ שם ומבואר גרים".

השניות  הלוחות על היא שניתנו 7דשמח"ת

שנוהגין  מה הוא אלו לוחות ומצד ביוהכ"פ,
יום  ("שהוא בשמע"צ ושמחה חדוה לעשות

יוהכ"פ" שאחר וכדלקמן).8האחרון ,
"נשמתא  התורה דפנימיות ידוע והנה
דאורייתא" "גופא – דתורה ונגלה 9דאורייתא",

שלימה; היא אחת תורה כ"א ח"ו, תורות ב' אינן
שהן  ומודיעים מוכיחים עצמם אלו ושמות
עצם  של (נגלה) ו"גופא" (פנימיות) "נשמתא"
הוא  התורה בפנימיות ענין שכל מובן ומזה אחד.
צריך  ועפ"ז דתורה. בנגלה שהוא לכמו בהתאם
שמחת  בקביעות הקושיא מהי נגלה פי על – ביאור

בשו"ע  מפורש הרי – בשמע"צ ע"ז 10תורה הטעם
בסיומה". לשמוח וראוי התורה בו שמסיימין "לפי

(למה  שבחסידות שהקושיא י"ל  בפשטות והנה
תורתנו  מתן בזמן התורה שמחת הוקבעה לא
תקנו  מדוע מעיקרה; התקנה על היא בחגה"ש)
שלאחרי  בשבת התורה קריאת להתחיל מעיקרא
לכאו' הלא – בשמע"צ בשמחה, ולגומרה, חגה"ס

) ו)לסיימה (להתחילה יותר מתאים )dgnyaהי'
בא  וע"ז לישראל? התורה ניתנה שבו בחגה"ש
לוחות  ניתנו שביוהכ"פ (בחסידות), התירוץ

מ"ת" זה חתונתו "ביום שעז"נ שהם 11האחרונות, ,
לתושי'" ולכן 12"כפלים הראשונות, הלוחות לגבי

השמחה. עיקר הוא בהם דוקא

לפי ‚. גם תיתכן שהקושיא י"ל באמת אולם
ולא  בשמח"ת התורה את שגומרין התקנה
בהיותו  שבחגה"ש לומר מסתבר ואעפ"כ בחגה"ש,
מצד  שמחה קביעות צ"ל הי' תורתנו, מתן זמן

תורה" של רש"י 13"גמרה מש"כ ע"פ והוא בשם 14;
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ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
שפה.3) סי'
רפי"ג.4) שם
(שלמה)5) המלך ברכת לסמוך "כדי רק לא שהיא ועאכו"כ

"לפי  או סוכות). תפלת סדר אבודרהם שם. (מחו"ו משה" לברכת
את  שבירך רבינו משה בברכת חותמין המועדות כל סוף שהוא

העיר). בני פ' מגילה (ר"ן ישראל"
תרס"ז 6) ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו), תש"ו ובסופו), (בתחלתו
לוחות 7) בכ"מ לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) א. לד, (תשא זכר ל'
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר ב.

ואילך.8) א'תשפו ע' שם גם וראה א'תשעט. ס"ע שם אוה"ת
הערה  לקמן וראה פמ"ד. שם תש"ו המשך (בסופו). שם תרס"ז

.51
א.9) קנב, זח"ג

תק"א.10) ת"ז וראה שם. רמ"א תרסט. סי' או"ח טור
שם.11) ופרש"י תענית סוף משנה
רפמ"ו.12) שמו"ר
הזקן 13) אדמו"ר שו"ע ראה – בחגה"ש שמחה שמצינו ואף

"וצריך  דבעינן): ד"ה ב ס"ח, פסחים מרש"י סי"ח תצד (סי'
אלא genyleלאכול תורה של לגמרה שמחה אי"ז הרי בו",

" התורה meiדנתינת l`xyil laewne gepy ze`xdl בו שנתנה
ס"ע  תש"ג מסה"ש ולהעיר עליו). "עול" שאינו (היינו התורה"

.104 ע' תש"ה סה"ש ואילך. 143
יב.14) כד, משפטים
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התרי"ג  כל כלולות שבעשה"ד הרס"ג אזהרות
ישנה  הרי (ועשה"ד) תורה מתן בזמן וא"כ מצות,
יום  ולכאו' – ה)תורה" כל (נתינת של "גמרה כבר
שכולה  היינו זה, באופן תורה של "גמרה"

ראוי מת  בנתינתה, כלולה סיומה ועד חלתה
ודומה  קרוב זה אופן ואדרבא שמחה. יום לעשותו
זו. שמחה שעושין למדין שממנו להמאורע יותר

במדרש  חכמה 15דאיתא שלמה הקב"ה "א"ל :
מיד  כו' לך נתון והמדע החכמה חייך כו' לך שאלת
עומד  הי' חלום יצחק א"ר חלום והנה שלמה ויקץ
מצוצי  צפור נוהק מה יודע והוא נוהק חמור כנו על
ויעמוד  ירושלים ויבוא מיד מצוצי מה יודע והוא
ויעש  שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני
שעושין  מכאן אלעזר א"ר עבדיו לכל משתה

תורה". של לגמרה סעודה
ו)המצות  (התורה כל של זו שהתכללות ואף
ובגילוי  בהעלם, היא הראשונות) (בלוחות בעשה"ד
הרי  לבנ"י בנתינתן מ"מ – העשה"ד רק ניתנו
התורה  כל גלוי) בלתי שבאופן (אם להם נתונה

בה 16והמצוה  והפך בה הפך רז"ל מאמר וע"ד ,
בה  –17דכולא במ"ת התורה כל של זו ונתינה .

עושים  והרי סיומה. ביום שמחה לעשות דייה
בלבד  אחת מס' אפילו בסיום ושמחה .18סעודה

חוזרים  וההמשכות הגילויים שכל ומכיון
וכו' בשנה שנה מדי ונמשכים מובן 19וניעורים הרי ,

ומתחדש  חוזר תורתנו, מתן זמן חגה"ש, שבכל
תורה  דמתן תורה 20הענין מתן פ' קורין והרי

אז  – וא"כ ה)תורה (נתינת של גמרה – ועשה"ד
תורה". של ל"גמרה שמחה להיות צריך הי'

בזה:„. התירוץ וביאור
הלוחות  לשמע"צ: חגה"ש שבין ההפרש
באופן  היו הראשונות, בהם) הרמוז וכל (עשה"ד

מלמעלה dpznשל שבו 21לבנ"י בשמע"צ משא"כ ;
אותה  לומדים שבנ"י היינו התורה, את גומרים
עבודת  – התורה כל שגומרים ועד השנה כל במשך

בנ"י  של 22ויגיעת "גמרה על שהשמחה יובן ובזה .
בחגה  ולא בשמע"צ דוקא היא "ש.תורה"

אלא  תתכן לא דבר איזה וקבלת שלימה שמחה
דכסופא" "נהמא זו 23כשאינו שמחה הרי ובנדו"ד ,

התורה את גומרין שבו בשמע"צ ,zcnlpdשייכת
זה  [וגם ויגיעה עבודה ע"י הנקנית התורה היינו
עליו  שגם – קאמר מאי ידע לא בבחי' שהוא

שלא אף הנה – בשמח"ת מ"מ rciלשמוח ,
מתבטאת ובזה עכ"פ, ].ezcear"קאמר"

"גמרה  הוא בו שגם אע"פ בחגה"ש, משא"כ
לימוד  שהרי יותר, נעלה באופן (ולכאו' תורה" של
התורה  לגילוי בערך אינו למטה האדם ע"י התורה
בלי  במתנה, בא שזה מכיון בכ"ז במ"ת), מלמעלה
אדם  (וע"ד שלימה השמחה אין ויגיעה, עבודה

חבירו  של קבים מט' שלו בקב ).24רוצה

לו  אפשר שאי בדבר כשהמדובר מזו: ויתירה
שיקבלו  ע"י רק כ"א בעבודתו, להשיגו לאדם
קבלתו  הרי שלמה), בחכמת הנ"ל (וע"ד במתנה
כבדבר  שלימה שאינה אף – שמחה לו תגרום
שאפשר  בדבר משא"כ עבודה; ע"י שהשיגו
"נהמא  של באופן מקבלו והוא עבודה, ע"י להשיגו
השמחה  הרי ויגיעה, עבודה בלי דכסופא",
עי"ז. וקיבלה כו' יגע לא אשר על בצער מעורבת
היתה  בחגה"ש התורה נתינת הרי שבנדו"ד, ובפרט

אותה, ילמדו שאח"כ בכוונה

של  ב"גמרה מיוחדת שמחה קובעין אין ולכן
זו. תורה"
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סדר 15) (הלכות האשכול בספר הובא (ט). א פ"א שהש"ר
שכ) סי' (ח"ב זרוע אור ותענית), שבוי"ט לכל והפטרות פרשיות
שמחה  שעושין המנהג על כמקור – תרסט) (סו"ס יוסף ובית

תורה. של לגמרה בשמח"ת
(16– תורה  של "לגמרה שם במדרש מהרז"ו מפי' להעיר

בתורה". הכל נכלל ברוה"ק שלמה שידע החכמה שכל
תרס"ו.17) הלבנה אור והי' ד"ה וראה ספ"ה. אבות
סי'18) יאיר חות שו"ת וראה רמו. סו"ס יו"ד בשו"ע רמ"א

הנ"ל  במדרש שהכוונה שכתבו שם) (למדרש קול יפה ע,
מסכת. לסיום גם היא (שבפנים)

וראה 19) שובבי"ם. תקון בס' הרמ"ז בשם פכ"ט דוד לב ראה
פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה

תש"ד. אלקים, עלה סד"ה בארוכה. ס"ה
כו,20) תבא (פרש"י חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל ואף

חותמים  ובכ"י יג) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז.
(לקו"ת  בכ"י לנו שנותן הוה) (ל' התורה נותן התורה בברכת
בכ"י  ההתחדשות הרי ב), סג, א. כב, ברכות וראה ג. פא, סוכות
וכמו  כללית, התחדשות היא ובחגה"ש פרטית, התחדשות רק היא
התחדשות  לגבי כללית התחדשות שהיא בר"ה הבריאה התחדשות
חג"ש  ועשית (ד"ה פרטית התחדשות שהיא יום בכל הבריאה

פמ"ה). תש"ה

(21– ככלותו גו' ויתן יח) לא, (תשא עה"פ מדחז"ל ולהעיר
שם). תשא בפרש"י הובא ו. פמ"א, (שמו"ר במתנה

בפנים.22) כדלקמן שניות, לוחות הו"ע ועד"ז
בהית 23) חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

ממ"מ  ולהעיר רע"ד), ז, צו לקו"ת (וראה בי' מסתכל (בוש)
ב  לטבת.להב"י יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק ראשית

ניסן 24) י"א (ושיחות) כללי מכתב בכהנ"ל וראה א. לח, ב"מ
וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב

שם. ובהנסמן ואילך) שמג ע' תשל"ו) (קה"ת
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ששמחת  דמכיון – או"א לכל הענין ומובן
לכאו"א  שייכת נשים 25התורה גם בה ומשתתפים ,

לקטן  גם – לכאו"א מושג צ"ל טעמה גם לכן וטף,
ביותר;

לא  למה הנ"ל: שאלה מתעוררת אצלו גם כי
שאז  יודע הוא שגם – בחגה"ש? שמח"ת קבעו
ומסבירים  לו משיבים וע"ז – תורתנו" מתן "זמן
כשעודנו  התורה כשמקבל ובי': מיני' בדוגמא

משה לנו ציווה תורה ובהסברה: dyxenבקטנותו,
התורה  יורש שבתור מובן, בכ"ז – יעקב קהלת
מלהבינה  הוא קטן עדיין אמנם לו, נתונה

בי  הרי טעם ובטוב ויבינה ולכשיגדל חד ולהשיגה,
מבינה  שאינו מזה צער בו מתעורר השמחה עם

eiykr.בשלימות שמחתו ואין ,

בכמה ‰. המבואר עם מתאים  הנ"ל ביאור והנה
של  הקביעות שטעם (מהנ"ל), חסידות דרושי
האחרונות  לוחות מפני הוא בשמע"צ שמח"ת
ש"גמרה  שתקנו הטעם גם (שזהו ביוהכ"פ שנתנו

ע"י התורה לימוד גמר (היינו תורה" ,mc`dשל
בשמע"צ  תהי' ):26כנ"ל)

ולוחות  הראשונות לוחות בין ההפרש כללות
הוא  דלוחות 27האחרונות עצמן, בהלוחות

אלקים" מכתב גו' אלקים "מעשה היו ,28הראשונות
אבל  אלקים", "מכתב רק היו האחרונות ולוחות

משה  ידי מעשה היו עצמם גם 29הלוחות וזוהי .
ובעולם: בישראל בפעולתם לההפרש הסיבה

ארז"ל  הראשונות לא 30בלוחות ש"אלמלי
תורה  נשתכחה לא הראשונות לוחות נשתברו
בהן", שולטת ולשון אומה כל אין . . מישראל
ענין  נתחדש האחרונות הלוחות של בנתינתם אמנם

הראשונות  לוחות דמצד והיינו בתורה. היגיעה
נמשכת  שהיא כמו התורה את בנ"י מקבלים
הרי  מלמעלה ובגילוי ישר, אור בבחי' מלמעלה,
האחרונות; מלוחות נעלים הם הראשונות לוחות
העבודה  ענין נתחדש האחרונות הלוחות ע"י אבל
שדוקא  חוזר, אור בבחי' עצמו, בכח בתורה ויגיעה
מדרגא  בתורה יותר עליונה ממדריגה ממשיך עי"ז
הסיום  (שהוא בשמח"ת דוקא ולכן מצ"ע. הנמשכת

שביוהכ"פ  התורה.7דמ"ת על השמחה עיקר הוא ,(

.Â הנ"ל בדרושים ביאור 31והנה עוד מבואר
מצד  – בשמע"צ שמח"ת של הקביעות בטעם

שניות: לוחות
דבעת  צדיקים, בחי' כנגד הם הראשונות לוחות

דכתיב  צדיקים במדרי' בנ"י עמדו "ויחן 32נתינתם
ישראל  נעשה שם והקדימו אחד", כאיש כו'

זוהמתן 33לנשמע  פסקה סיני בהר שעמדו ;34ובעת
בעת  כי בע"ת, בחי' כנגד הן האחרונות לוחות אבל
נקבעה  ולכן בע"ת. בבחי' בנ"י היו קבלתם
ביוהכ"פ  שהיתה התורה נתינת על דוקא השמחה
דוקא  הוא ויתרונה השמחה עיקר כי בע"ת, לבחי'

הריחוק. אחר הבא מקירוב

לעיל, המבואר עם אחד בקנה עולה זה וגם
באופן  תורה" של "גמרה מצד דוקא הוא דשמח"ת
– מלמעלה מתנה ע"י ולא ויגיעה לימוד של

לבע"ת  צדיק בין ההפרש ביאור שהוא 35ובהקדים ,
ב) עצמו, ועם בעצמו העצם בעבודת א) בשתים:

בעולם: עבודתו בפעולת

כמו  היא, הצדיק עבודת עצמו: בעבודת א)
ישר  האדם את עשה היא 36שהאלקים זו ועבודה
יכול אינו יהודי כי טבעו, נפרד erahaמצד להיות

ע"י) (וההעלם שליטת בו שאין וצדיק מאלקות,
השבועה  מצד [וגם טבעו מצד היא עבודתו היצר,

צדיק" "תהי ];37שמלמע'
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מעשה 25) ואנשי "חסידים שרק ביה"ש* משמחת יותר ועוד
משא"כ  ולשמוע**, לראות באין העם כל אבל מרקדין ", היו

שמחים. וטף נשים שגם ישראל*** מנהג הרי בשמח"ת
ב'.26) שבסו"ס הקושיא
תרס"ו.27) לך ויתן ובד"ה פל"ד. שם בתש"ו כמבואר
טז.28) לב, תשא
פסל29) א) לד, (שם .izazkeגו'jlדכתיב
א.30) נד, עירובין

dkeq dpyn) einin dgny d`x `l y"dia zgny d`x `ly iny *
.(` ,`p

.c"id g"t alel 'ld m"anx ,my dpyn d`x **
lqtp d"ceza .`"d c"t migqt inlyexi d`x) `id dxezy ***
.153 'r `xecn mipyi mibdpn mb d`xe .epizea` bdpn :(a ,k zegpn)

.(c"q ery c"ei r"ey `"nxa `aed l"ixdn

ומ"ד.31) פל"ד שם תש"ו המשך גם וראה שם. אוה"ת
שם.32) ופרש"י ב. יט, יתרו
א.33) פח, שבת ד). שם, פרש"י (וראה ז כד, משפטים
ב.34) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
(3584 ע' ח"י לקו"ש .66 ע' .63ֿ4 ע' ח"ט לקו"ש בזה ראה

שם. ובהנסמן ואילך,
כט.36) ז, קהלת
היינו 37) שביעה, מל' שבועה וגם סע"ב). (ל, דנדה ספ"ג

והערות  קיצורים (ראה צדיק שיהי' מלמעלה כחות לו שנותנים
ואילך). נז ס"ע לתניא



dxezסד zgny - dkxad z`fe zyxt - zegiy ihewl

הרי  הדרך, את ועבר ופגם שחטא בע"ת משא"כ
עצמו, הבע"ת ע"י הוא (תשובתו) שהשינוי כשם
– עצמו בכח בעיקר היא בתומ"צ עבודתו כן כמו

.ibq"38`"בחילא

כשם  בעולם: עבודתם בפעולת ועד"ז ב)
את  שמגלה בזה היא בעצמו הצדיק של שעבודתו
כמו  הפועל, אל מהכח מלמעלה לו שניתנו הכחות
בתחתונים, יתברך לו שעושה בהדירה הוא כן
השייכים  הרשות דברי שמברר ע"י נעשית שהיא
ה"דירה" שעשיית ונמצא לקדושה, עכ"פ) (בכח
ממש, התחדשות בזה שיש באופן אינה בעבודתו

אל הכח) (מן ומביאה שמוציאה רק ;lretdאלא
דכסופא" ה"נהמא את לגמרי שולל אי"ז וא"כ
מתנה  הוא עבודתו שיסוד מאחר שבפעולתו,

משביעים (הכח 39מלמעלה  מלמעלה, לו שניתנו ות
בתחתונים). הדירה בגילוי ועד"ז – כו' אותו

הזדונות  גם ומעלה מברר שהוא בע"ת, משא"כ
לזכיות  שנהפכו גם 40עד היא שפעולתו היינו ,

לעשותם  (גקה"ט) לאלקות המנגדים בדברים
אינה  זו עבודה הרי לאלקות; כלים – "זכיות"
התחדשות  אלא הפועל, אל מהכח גילוי של באופן

מושללת 41ממש  הבע"ת עבודת שדוקא ונמצא .
עם  עבודתו שהן בהיות דכסופא", מ"נהמא לגמרי
ה"ה  ית'", לו ה"דירה בעשיית עבודתו והן עצמו
ממש  מרע שמהפך עד יתיר, בחילא עצמו, בכח

וקדושה. לטוב

משותפת  אחת נקודה הביאורים דב' יובן ועפ"ז
ויגיעתו, בכוחו האדם של עבודתו מעלת בשניהם:
שלימות  שלכן – הא' דביאור הטעם נקודת שהיא
האחרון  ביו"ט רק היא תורה" של ב"גמרה השמחה
בביאור  היסוד נקודת היא והיא – (שמח"ת) חג של
הלוחות  מצד היא דשמח"ת שהשמחה הב'

תשובה. לבעלי שניתנו האחרונות

.Ê"הברכה ד"זאת השייכות מובנת כהנ"ל עפ"י
דשמע"צ  המועד" :42ל"ענין

הראשונות: בלוחות מדובר ברכה פ' בתחלת
לנו  צוה "תורה נאמר וע"ז גו'", בא מסיני "הוי'

ירושה  ל' מורשה יעקב", קהלת מורשה ,43משה
ע"י  ולא ממילא בדרך בירושה, ובאה שניתנה היינו

ויגיעה  (שהכל 44עבודה הברכה וזאת דפ' והסיום .
החתום  אחר ישראל",45הולך כל "לעיני הוא (

הלוחות  שבירת על לשבור 46שקאי לבו "שנשאו ,
לדעתו  הקב"ה דעת והסכימה לעיניהם, הלוחות

ששברת"47שנאמר  כחך ישר שברת שבזה 48אשר ,
לוחות  לגבי האחרונות הלוחות של עילויים מרומז
כי  ששברת), כחך ישר לו אמר (שלכן הראשונות

לעיני הלוחות את לשבור לבו שנשאו ע"י lkדוקא
l`xyi חטאו שלא באלו (גם ישראל בכל פעל ,

עצמו. בכח עבודה – התשובה עבודת בעגל)

נתן  אז במילואה, תשובתם נתקבלה וכאשר
לעין  הראה שבזה שניות, הלוחות את הקב"ה להם
הקב"ה  ונתרצה תשובתם קבל ית' שהוא כל

שלם  ובלב בשמחה לוחות 49לישראל להם ונתן
– ויגיעה עבודה תהי' בתורה שגם היינו שניות,

עצמו. בכח התורה לימוד

הסוכות, ימי ז' לאחר לשמע"צ באים וכאשר
בפנימיות  נקלטות ההמשכות שכל וגם 50הזמן ,

באה  אז הרי שניות, בלוחות שנתנה התורה בחי'
בתורה  האדם בלימוד והשלימה האמיתית השמחה

עצמו  .51בכח

ישראל", כל "לעיני התורה סיום לאחר ולכן
את  אלקים ברא "בראשית תיכף לקרות מתחילין
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ב.38) קכט, זח"א
פי"ד.39) תניא ראה
א.40) קצא, מצותיך דרך בארוכה וראה ב. פו, יומא
הם 41) אלו זכיות בחי' והנה א'תשפ): (ע' שם אוה"ת ראה

כלל. דצדיקים זכיות כענין שלא אחרים זכיות
ואילך.f"crראה42) 242 ע' ח"ט לקו"ש

שם.43) ובהנסמן ד. צד, פרשתנו לקו"ת ראה
שקטן44) לנו ligziynלהעיר צוה תורה מלמדו אביו לדבר

רפ"א). לאדמוה"ז ת"ת הל' א. מב, (סוכה גו' משה
א.45) יב, ברכות
ברכה.46) ס"פ ורש"י ספרי
א.47) לד, תשא
כחך 48) ש"יישר שי"ל שם לקו"ש וראה ברכה. ס"פ פרש"י

על  כשנצטווה אלא הלחות, שבירת בעת לא נאמר ששברת"
כחך  (יישר זה (ומגלה) מביא ורש"י שברת". "אשר שניות הלחות
שבא  העילוי נתגלה אז רק כי הברכה, וזאת בסיום רק ששברת)

הלחות. שבירת ע"י
יא.49) לג, תשא פרש"י
א'תשפט.50) ע' שם אוה"ת ד. פח, סוכות לקו"ת .n"kaeראה
לקו"ת 51) גם וראה ואילך. א'תשפו (ע' שם אוה"ת ראה

ימי  ז' ענין (שהוא הסוכות ימי וז' שביוהכ"פ א) צו, ברכה
התורה  בחי' גילוי שביוהכ"פ) חתונתו" "ביום שאחר המשתה
וחופה, קדושין – בלבד מקיף בבחי' הוא האחרונות שבלוחות
השמחה  שייך אז ולכן . . חתונתו יום "גמר הוא ובשמע"צ

ומתפשטת שנמשכת ".mzeiniptaמהתורה
דוקא  התשובה ע"י שזהו א'תשעג) (ע' שם אוה"ת וראה
הקליטה, נתקיימה לא בשבועות הראשונות בלוחות שלכן
והם  ביוהכ"פ האחרונות הלוחות ניתנו התשובה ע"י "ואח"כ

דשמע"צ". הקליטה ענין וזהו התקיימו
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בלימוד  האדם עבודת ע"י כי הארץ", ואת השמים
שהיא  הבע"ת בעבודת – (ועד"ז עצמו בכח התורה
שותף  נעשה ממש) התחדשות ובבחי' עצמו בכח

בראשית  במעשה ומשפיע 52להקב"ה מוסיף שהוא
בראשית  במעשה שותפות 53כביכול כי -

לגמרי. שווים שותפים כששניהם היא בשלימותה
אל  מהכח לגלות רק היא שעבודתו הצדיק ולכן
שעושה  בהדירה והן שלו, הכחות (הן הפועל

שהרי  – בשלימותה ה"שותפות" אין בעולם)
היא xea`הקב"ה כשעבודתו אבל מאין; ומהווה

ממש  התחדשות היא שעבודתו הבע"ת עצמו, בכח
דבר  הפכי מדבר שעושה ועד כנ"ל, בהבריאה,
עושה  (להקב"ה) לי'" "הניין דלא מעולם – הרצוי

לי'" ד"הניין –54עולם לבורא דומה נעשה עי"ז –
ובורא  להקב"ה בשלימות וארץ 55שותף שמים

מלך  ישראל אלקי ש"ה' בהם שנרגש "חדשים"
משלה" בכל ומסייעין 56ומלכותו להאדם 57,

בעולם. ועבודתו שליחותו למלאות

(b"lyz z"gny mei zgiyn)
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ר"ס 52) או"ח אדמוה"ז ושו"ע טור ב. קיט, א. י, שבת ראה
רס"ח.

נצחוני.53) בני נצחוני ב) נט, (ב"מ שארז"ל בתורה ועד"ז
הלימוד  הרי שסיימה אחר עוה"פ התורה ללמוד מתחיל וכאשר
ומשפיעין** מוסיפין* שישראל ועוד יותר, נעלה באופן הוא

שם. 46 ובהערה ס"ד שם לקו"ש וראה בתורה.

.(c ,hl uwn `"ez .a ,ai `"gf) "dl `yt`l" `ed aeige *
,fl `vz z"ewl d`x) ozg l`xyie dlk dxezd e`xwp n"ka okly **

.(jli`e c ,bv dkxa .`"rq

ז.54) פ"ג, ב"ר
אף 55) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר

כל  על דקאי – ב) (רנח, בראשית ובאוה"ת עולמות, בורא אביכם
בנ"י.

דר"ה.56) התפלה נוסח
בעוזרי.57) לי ה' סד"ה לקו"ת ג"כ ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oiaexir(ipy meil)

zrax`n zegt mdipia yiyk `l` zywd iy`x ipy z` mixagn
la` .dn` mitl`élî øîéîì àkéà àëädyly iabl ,o`k - ¨¨¦¨§¥©©¥

kd ,miyleyn mixtkz` `lnn `ed eli`k oecip irvn`d xt
yiyk s` mxagl ozip jkitle ,mipevigd mixtkd oiay llgd

.dn` mitl` zrax`n xzei mdipia
odipia yiy s` zg`k zepecipd mixr izy epivny dywn `xnbd

:lecb wgxnéða éøä ,àáøì àøôñ áø déì øîàenyy mewnd ¨©¥©©§¨§¨¨£¥§¥
øéLcøàc àñéb éàäî àîeçz eäì ïðéçLîc ,ïBôèñé÷àep`y - ©¦§§§©§¦¨§§¨¥©¦¨§©§©¦

dkenqd xiycx` xird ly ipyd cvd on mnegz z` mdl miccen
xiycx` xird jxc megzl ueg jlil mivex m`y ,xnelk ,mxirl
xird seqn `l` mxir leabn dn` miitl` zepnl miligzn mpi`

.xiycx`åokéàäî àîeçz eäì ïðéçLî ,øéLcøàc (àîeçz) éðá §§¥§¨§©§©¦©§¦¨§§¨¥©
ïBôèñé÷àc àñébxird ly ipyd cvd on megzd z` mdl miccen - ¦¨§©¦§§

lr denzl yie .zg` xirk zepecip el` mixry ,epiidc .oethqiw`
,jkà÷ñôîc úìâc àkéà àäipy oia wiqtn lwcigd xdp ixd - ¨¦¨¦§©§©§§¨

`ed eagex xeriye ,mixrdúçàå íéòaøàå äànî øúézen`,LéìLe ¨¥¦¥¨§©§¨¦§©©§¦
oia mipzep oi`y micen lkd ixd ,mdipia xagl ozip cvik ,ok m`e
zen` zg`e mirax`e d`n mdy zetitxw ipyn xzei zexiir izy

.yilye
÷ôð,uegl `ax `vi -ðä déì éåçààøeLc àúäîèà Cel d`xd - ¨©©£¥¥¨¨©§¨¨¨§¨

,xird zneg ilbx z`úìâãa éòìaîc,lwcigd xdpa mirlapy - §¦©§¥§¦§©
ajezíééøéLå änà íéòáLidl mitxhvn mdy `vnpe ,xir lklze §¦§¦©¨§¦©¦

jkitle ,efn ef zewegx mixrd izy oi` dzrne ,mnvr mixrd enk
.zg` xir zeidl od zetxhvn

äðùî
.xirl ueg dn` miitl` megz z` miccen cvik zx`an ef dpyn

ïéããBî ïéàoinegzd z`änà íéMîç ìL ìáça àlà,weicaàì ¥§¦¤¨§¤¤¤£¦¦©¨Ÿ
.øúBé àìå úBçẗ§Ÿ¥

.Baì ãâðk àlà ãBcîé àìåici lr ziyrp ef dcicne xg`n ,xnelk §Ÿ¦§¤¨§¤¤¦
mdl eraw jkitl ,eizevw ipyn lagd z` miwifgnd miyp` ipy
ick ,eail cbpk lagd z` cg` lk wifgiy ,reaw mewn minkg
lagd `vnpe ,eilbx cbpk ipyde ex`eev cbpk cg`d wifgi `ly

.mihrnzn minegzde ,oeqkl`a cner
àébì òébäå ããBî äéä,[wnr-]øãâì Bàdltpy mipa` zneg-] ¨¨¥§¦¦©©©§§¨¥

oi`y ,[eilr mikldn mc` ipae ,rteyne deab lb my dyrpe
,dn` miying `l` magexaBòéìáîxcbd e` `ibd z` rilan - ©§¦

`l` ,llk xcbd e` wnrd retiy z` ccen epi` ,xnelk ,ezcicna
.[g xeiv] dwlg jxc ef dzid eli`k ,mdilrn lagd xiarn

.Búcîì øæBçåxnelkmiyingn xzei miagx xcbd e` `ibd eid m` , §¥§¦¨
dn` miying ekxe` lagd ixdy] ,mriladl xyt` i`e dn`
`ed my magexe ,mixv miyrp md diciva xirl uegn j` ,[cala
`ibd z` my rilane xird cvl ccend jled ,dn` miying cr
d`exy cr xyi ewa ccene jiynn okn xg`le ,ezcicna xcbd e`
dpey`xd ezcicnl xfege ,xird cbpk `ibd ly eagex xnbpy

.[h xeiv] xird cbpky
y ccena oicd `ed okeøäì òébäepi`y ,dn` miying cr eagexy ¦¦©¨¨

`l` ,eretiy z` ccen,Bòéìáîmiyingn xzei agx `ed m` j` ©§¦
lr dler eagex oi` xird iciv cbpk eli`e ,xird cbpk dn`
my dcicna jiynne ,diciva xirl uegn erilan ,dn` miying

,xird cbpk xdd xnbpy mewn cråf`Búcîì øæBçezcicnl - §¥§¦¨
.xird cbpky dpey`xd
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום שני עמ' ב



סו

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קיז

עם  "יעקב"  ם  ׁשֵ מספר  מקשר  חייו",  שני  "יעקב 
מספר "שני חייו" קמ"ז, לַרמז, שתוכן חיי יעקב הי' 
לקשר ולחבר בחי' בינה דקדושה )השכל( עם ז"א 

)המדות(, שיהי' חיות של אהבה ויראה וכו'

1שני חיי יעקב הי' קמ"ז שנה מספר ז' פעמים2 אהי'.

כי:

א( יעקב3 מספר ז' פעמים הוי' הוא ז' מדות4 דז"א, 

וחייו הוא5 מבינה, כי בינה הוא חיי המלך דז"א, כידוע 

מז'  היו  שחייו  זהו  7המלך,  בחיי  שהם  נדרים6  בענין 

1( מבאר ומרמז שלשה ענינים במספר חיי יעקב קמ"ז שנה, והם:

חייו"  ד"שני  הפרטי  ומספר  “יעקב",  ם  דׁשֵ הפרטי  צירוף  מספר  א( 

מורה על חיבור השכל )בינה( עם הז' המדות.

ב( שני חיי יעקב הוא שליש דבינה )בחי' נה"י(, המורה על החיבור 

דבינה )השכל( עם המדות.

דבינה  החיבור  על  ג"כ  מורה  חייו,  שני   + יעקב  הכללי  מספר  ג( 

)השכל( עם המדות ומעשה.

2( אהי' )בגי' 21( × 7 = 147, מספר שני חיי יעקב “קמז". ראה ביאור 

ם אהי' בבינה הערה 8. ׁשֵ

אהי'  ם  ׁשֵ פעמים  ז'  שהוא  “קמז"  יעקב  חיי  שני  מספר  מקשר   )3

ם יעקב )182( שהוא  )שהוא בחי' בינה כדלקמן( עם הגימטריא דׁשֵ

של  ם  הׁשֵ מספר  בדיוק,  הוא  ולכן  מדות,  הז'   – הוי'  פעמים  ז'  בגי' 

יעקב הוא “ז" פעמים הוי' )המדות(, ומספר חיי יעקב ג"כ “ז" פעמים 

ם אהי' – רמז לחיבור השכל עם המדות ומעשה, דכל ענין של יעקב  ׁשֵ

הוא לחבר השכל אלקי – בינה, עם הז' מדות שבלב עד לבחי' דיבור 

ומעשה. וראה לעיל סימן קטז.

ה'תרנ"ט  ב. ספר המאמרים  אור התורה חנוכה עמוד שכו,  4( ראה 

עמוד קעו )קה"ת ה'תשע"א(.

5( דחיי המדות – ז"א הם מהשכל – בינה. )ראה תניא פרק ג'(.

ם אהי'( ועם  פירוש: מביא ראי' והוכחה בהקשר בין בחי' “בינה" )ׁשֵ

ם הוי'(, ובכמה פרטים: ז"א )המדות, ז' פעמים ׁשֵ

א( החיים דז"א הוא מבינה, וזהו “כל הנודר כאילו נודר בחיי המלך", 

ונדרים הם בבינה )ראה גם לעיל סימן קטז(.

ב( ומזה בא הקשר בין שם “אהי'" – בינה, עם ז"א – המדות, ששמו 

של יעקב בגי' “ז" פעמים הוי', ושני חייו “ז" פעמים אהי'.

6( ראה זהר חלק ג דף רנה, א. “כל הנודר כאילו נודר בחיי המלך". 

לקוטי תורה פרשת מטות פב, ב.

וראה לקוטי תורה שם פג, ג. אור התורה פרשת מטות עמוד א'רעו. 

א'שכו-ז. ע"ש כל הביאור דנדר בחי' בינה. תורת מנחם התוועדויות 

התוועדויות  מנחם  תורת   .87 הערה   92 עמוד  ד'  חלק  ה'תשמ"ח 

ה'תשי"ד חלק ג' עמוד 135. מובא לעיל סימן קטז הערה 14.

חיות  הנותן  בינה,  בחי'  הוא  המלך  חיי  פירוש,  המלך:  בחיי   )7

להמדות כנודע. ראה לקמן סימן קכז הערה 9.

וזהו כנגד מ"ש “ויחי יעקב", יעקב הוא בחי' ז"א, ויחי – היינו חייו 

– מבחי' בינה.

פעמים אהי'8 דבינה הנמשכים בז' פעמים הוי' דז"א.

ם אהי' )חייו – קמ"ז שנה כנ"ל(. ראה  ם הוי' )יעקב(, וׁשֵ והם כנגד ׁשֵ

גם לקמן סימן קיח הערה 17. 18.

8( שם אהי'-בינה: ראה הטעם בעץ חיים שער כה )שער דרוש הצלם( 

דרוש א. סידור עם דא"ח עמוד קנח, א. תורת מנחם – ספר המאמרים 

ה'תשט"ז עמוד ר.

והביאור:

יג-יד( דמשה שאל מהקב"ה  ג,  נזכר בתורה )שמות  ם “אהי"ה"  הׁשֵ

“ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", “ויאמר אלקים אל משה אהיה 

אשר אהיה".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד, 

מזומנת  “אהי'"   ם  )דהׁשֵ כלא"  ולאולדא  לאמשכא  “זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ספר  ואילך.  קצז  עמוד  ענינים  התורה  אור  )ראה  בחסידות  ומבואר 

הערכים חלק א' ערך אהי' עמוד תרמה. ועוד(, דהשם אהי' הראשון 

הוא בחי' “כתר" )תענוג(, ואהי' השני' הוא בחי' “בינה", דדוקא ע"י 

בחי' בינה יש התגלות התענוג, וכמו שרואים בשכל האדם, דדוקא 

ע"י הבנה והשגה )“בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש “בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם “אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

ה"כתר" – תענוג, ב( ע"י בינה יש הולדת המדות. וזהו אהי' )בינה( 

והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד,  לשון 

המדות )זו"נ(.

בילקוט  )מובא  קיד  עמוד  מאחז"ל  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לב( שמביא ראי' מגמ' קידושין ע, ב 

מיוחסות  משפחות  על  אלא  משרה  אין  שכינתו  משרה  “כשהקב"ה 

שבישראל שנא' )ירמי' ל, כה( בעת ההיא נאם ה' אהי' לאלקים לכל 

משפחות ישראל, הוי' אהי' הוא חכמה ובינה שהוא אב ואם" ע"ש. 

ספר הערכים-חב"ד ח"א עמוד תרמז.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: “שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא* דם כמ"ש 

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(. ע"ש.

והדם   .44  = אהי"ה  אה"י,  א"ה,  א',  כזה:  ד"ם,  בגי'  ברבוע  אהי' 

הוא בלב, ובינה ליבא )תיקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו(, וכן כמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן “בינה" הוא חיות המדות.

וראה תורה אור דרושים לראש השנה עמוד א'שסב-ג וז"ל: עכשיו 

ותופסים  הארץ  כל  אדון  שהוא  אדני  שם  בחי'  כ"א  מתגלה  אינו 

העולמות בחי' יש ודבר רק שהוא אדון ומלך עליהם, וזהו זה שמי 

אדנ"י  ם  ׁשֵ בתוך  ונעלם  מוסתר  הוי'  שם  שבחי'  העלם  לשון  לעלם 

יהי'  שמהעיבור  כמו  כו'  גילוי  בבחי'  לע"ל  יומשך  עי"ז  ומ"מ 

הלידה... וע"ז מורה שם אהי' כמ"ש בזהר פרשת אחרי דף ס"ה ע"ב 

אשר אהי' דאתעברת אימא וזמינא לאפקא פרטין כולהו ולאתגלייא 

שמיא עילאה, ר"ל שיהי' מזה לידת ז"א שהוא התגלות מדותיו ית' 

אל  וארא  בד"ה  בת"א  אחד  ושמו  אחד  הוי'  יהי'  ההוא  ביום  ע"ד 

אברהם ]נה, ג[, ע"ש.

*( ראה המשך תער"ב חלק א' עמוד שע וז"ל: דֵׁשם אהי"ה בריבוע 

בגימט' דם, ונודע דשם אהי"ה הוא בבינה והוא בחי' אלקי' חיים 

בחי' בינה המשכת האור והחיות )שזהו הדם( לאברי' דז"א, ובינה 

כו',  הדם  התפשטו'  העושה  מים  בחי'  שהוא  אבא  מאור  מקבלת 

היינו שאינו מתפשט בהאברי'  דם  ולא שתה אכילתו  וכמא' אכל 

כו', וז"ע אדם א' דם שע"י הא' הוא התפשטו' הדם כו', ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סז

אהי'10  פעמים  אהי'  הוא  שבבינה  נאמר  ואם9  ב( 

שליש11  הוא  אהי'  פעמים  ז'  חייו  א"כ  אמ"ת,  מספר 

ומנה"י  בינה,  שליש  שהם  דבינה  נה"י  דהיינו  בינה 

דבינה הוא החיים דז"א.

ג( וביחד יעק"ב12 עם חייו קמ"ז הוא שכ"ט מספר13 

9( מרמז כאן, דיעקב כנודע הוא בחי' אמת, כמ"ש )מיכה ז, כ( “תתן 

בינה  בחי'  להמשיך  יעקב  שכוונת  הנ"ל  ביאור  הנה  ליעקב",  אמת 

בתיבת  והן  אהי',  ם  בׁשֵ הן  עוד,  מרומז  )המדות(  ז"א  עם  )השכל( 

ומספר “אמת".

10( אהי' )21( x אהי' )21( היינו 21 × 21 = 441, מספר אמת. ראה 

פירוש הרשב"ם שמות ג, טו ד"ה וזה זכרי. אור התורה חנוכה עמוד 

שכב-644.

)ראה  בחסידות  מבואר  דהנה  דבינה,  נה"י  דהיינו  בינה  שליש   )11

תניא – אגרת הקדש קכז, ב. דרך מצותיך יב, ב ואילך. תורת מנחם 

ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד רעג סוף סעיף ד. ועוד(, דבכל 

 – חב"ד  נה"י.  חג"ת,  חב"ד,  חלקים,  ג'  )בכללות(  יש  ובחי'  מדה 

שליש  הנק'  המדות  עצם  הם   – חג"ת  העליון,  שליש  הנק'  השכל, 

שליש   – דהמדות  ההשפעה  היא  ידם  שעל  הם  נה"י  האמצעיים, 

התחתון. ובבחי' בינה הוא:

חב"ד  בחי'  הנק'  בו,  מתבונן  שהאדם  עצמו  והשכל  ההתבוננות  א( 

שבבינה.

ב( ה"מדות" שבבינה, היינו האיך ההתבוננות נוטה, דהרי מכל ענין 

שכלי נולד מזה נטי' לחסד )אהבה(, או נטי' לגבורה )יראה(, וזהו נק' 

חג"ת שבבינה – מדות שבשכל.

נה"י  ג( האיך שההתבוננות משפיע על המדות שבלב בפועל, הנק' 

שבבינה.

וזהו שמבאר ד"אהי'" נק' בינה, הוא בכל דרגות שבבינה, והוא מ"ש 

“אהי' אשר אהי'" )גילוי הכתר – התענוג – בבינה כנ"ל(, בגי' 441 

אמ"ת.

 441(  441 בגימטריא שליש ממספר  הוא  קמז-147  חייו  שני  ויעקב 

מבואר  דכאן  התחתון,  שליש   – שבבינה  נה"י  כנגד   ,)147  =  3  ÷

 – עם המדות  חיבור השכל  הז' מדות,  על  ופועל  נמשך  כפי שבינה 

ה"חיים" דז"א.

פירוש: יעק"ב )בגי' 182( + קמ"ז )147( = 329, שכ"ט. ראה   )12

ביאור לקמן בההערות.

ם ע"ב )בחכמה(,  ם הוי', ׁשֵ 13( פירוש: כידוע דיש ד' אופנים במילוי ׁשֵ

 – )במלכות  ב"ן  ם  ׁשֵ מדות(,   – )בז"א  מ"ה  ם  ׁשֵ )בבינה(,  ס"ג  ם  ׁשֵ

מעׂשה(. ראה ספר מאמרים אדמו"ר הזקן ענינים כרך א' עמוד קפב 

ואילך. אור התורה ענינים עמוד רמח ואילך.

ומרמז כאן עוד רמז במספר יעקב עם מספר שני חייו, דקודם מבאר 

ם  הרמז ד"שני חייו" )קמז( הוא ז' פעמים אהי', ו"יעקב" ז' פעמים ׁשֵ

הוי', המורה על החיבור דאהי' )בינה( עם הז' מדות.

וכאן מוסיף עוד רמז המורה על השפעת והמשכת ה"בינה" )השכל( 

הפרצוף"(,  “בכל  הקבלה  בלשון  )הנקרא  פרטי'  בכל  המדות  על 

ד"יעקב" )182( + שני חייו קמז )147( = 329 )שכט(.

ם ס"ג עם האחוריים  ומספר “שכט" הוא ג"כ הגימטריא והמספר דׁשֵ

ם ס"ג  )כמבואר בפרטיות בהערה 14. 15(, וזהו מורה על השפעת ׁשֵ

)ומעשה(  דה"מדות"  בחסידות,  ומבואר  ה"אחוריים",  על  בינה   –

לפי"ע ה"שכל" בינה – הוא נק' אחוריים, )ראה תניא – אגרת הקודש 

עמוד קז, ב. קכח, א. ועוד(.

מדות  על  )בינה(  השכל  השפעת  היינו   – והצירוף  החיבור  וכשיש 

מספר  דהיינו  ק',  ואחוריו15  קס"ו,  אחוריו14  עם  ס"ג 

האותיות שאחר ס"ג, כי יש ב'16 אחוריים.
א', האחוריים17 דהשם גופא.

ב', האותיות שאחר השם.

ביחד עם  ם ס"ג –  ׁשֵ ם עצמו –  ומעשה, זה מרומז בהגימטריא דהׁשֵ

ם וד"ל. המספר דאחוריים של הׁשֵ

מספר ס"ג עם אחוריו קס"ו, פירוש: מספר ס"ג הוא שם הוי'   )14

כזה: יו"ד )20(, + ה"י )15(, + וא"ו )13(, + ה"י )15( = 63, ס"ג.

ובאחוריים הוא כזה:

    יו"ד = 20.

+ יו"ד )20(, + ה"י )15( = 35.

+ יו"ד )20(, + ה"י )15(, + וא"ו )13( = 48.

+ יו"ד )20(, + ה"י )15(, + וא"ו )13(, + ה"י )15( = 63.

סך הכל: 20 + 35 + 48 + 63 = 166, קס"ו.

ראה המשך הערה 15. 16.

15( ס"ג... ואחוריו ק', פירוש: חושבינן גם המספר דאותיות באל"ף 

ם ס"ג כנ"ל הוא, יוד, הי, ואו, הי  ם ס"ג, והוא: הׁשֵ בי"ת ש"אחר" ׁשֵ

)בגי' 63 ס"ג(, והאותיות באל"ף בי"ת שאחר אותיות אלו הוא: אחר 

 ,)26( ו"כ  )בגי' 32(, אחר ה"י הוא  יו"ד הוא אותיות כז"ה  אותיות 

אחר וא"ו הוא זב"ז )16(, ואחר ה"י הוא ו"כ )26(.

סך הכל 32, + 26, + 16, + 26 = 100, מספר “ק". ראה הערה 16.

אופני  ב'  ס"ג  במספר  דיש   .15  .14 בהערות  כנ"ל  פירוש:   )16

ם ס"ג עצמו, בגי' קס"ו-166,  “אחוריים", א( המספר ד"אחוריים" דהׁשֵ

ם ס"ג, שהוא בגי'  ב( המספר דה"אותיות" באל"ף בי"ת ש"אחר" הׁשֵ

100 ק' כנ"ל.

וביחד:

    השם ס"ג = 63.

+ השם ס"ג באחוריים קס"ו = 166.

ם ס"ג, מספר ק' = 100. + האותיות באל"ף בי"ת שאחר ׁשֵ

סך הכל: 63 + 166 + 100 = 329, שכ"ט.

 ,329  = )147( חייו  שני  )182( + מספר  יעקב  ם  הׁשֵ נמצא, דמספר 

ם ס"ג )בינה( + ב' אופני אחוריים, וזה מורה על  הוא בדיוק מספר ׁשֵ

המשכת בינה )ס"ג( על המדות ודבור ומעשה, המרומז בה"אחוריים", 

וד"ל. ראה הערה 17.

ם עצמו, ב( האחוריים דהאותיות  17( פירוש: יש, א( האחוריים דהׁשֵ

ג'  )כנ"ל(  דיש  )בקיצור(,  הוא  והחילוק  ם,  הׁשֵ שאחר  בי"ת  באל"ף 

דרגות: א( בינה – השכל עצמו, ב( המדות – ז"א, ג( מלכות – דיבור 

ומעשה.

והנה,

ם ס"ג. א( בחי' בינה )השכל( עצמו הוא ׁשֵ

ב( ההשפעה של השכל על המדות נק' האחוריים של השם עצמו.

ג( ההשפעה של בינה )השכל( על בחי' מלכות – מעשה, נק' ההשפעה 

ם. של האותיות ש"אחר" הׁשֵ

ם עצמו ס"ג, מורה שהוא עדיין קשור עם – מקורו  דהאחוריים דהׁשֵ

ם עצמו, וע"ד הקשר דשכל ומדות – עילה ועלול. והאחוריים  – הׁשֵ

ם ס"ג מורה על יותר העלם  בהאותיות דאל"ף בי"ת שהוא אחר הׁשֵ

אחוריים  “יותר"  היא   – מעשה   – מלכות  דבחי'  וזהו  ואחוריים, 

)והעלם( מבחי' מדות וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סח

ד"ם,  שעולה20  עצמו  אחורי  יש  אהי'19  ם  בׁשֵ ע"ד18 

ם “אהי-ה" )בינה( עצמו ב' אופני  18( מבאר ומרמז, דכמו שהוא בׁשֵ

אחוריים, א( אחורי עצמו, ב( האותיות שאחריו,

ם ס"ג )בינה(, א( אחורי  כן עד"ז יש ב' אופני אחוריים ב"מילוי" ׁשֵ

ם עצמו, ב( האותיות שאחריו. ראה הערה 19. ׁשֵ

ם  בׁשֵ )ע"ד  ב' אופנים באחוריים  יש  )בבינה(  ם אהי'  ׁשֵ פירוש:   )19

ס"ג כנ"ל(:

א( “אחוריים עצמו" היינו האותיות “אהי-ה" עצמו, כזה: א' )1(, + 

א"ה )6(, + אה"י )16(, + אהי-ה )21( = 44, בגי' דם. ו"דם" הוא 

התפשטות החיות לכל הגוף, ועד"ז הוא רמז כאן דה"בינה" – השכל, 

פועל על המדות ומשם מתפשט לכל הגוף.

ם אהי', והם: ב( האותיות באל"ף בי"ת ש"אחר" ׁשֵ

אחר אות א' הוא ב' )2(, אחר ה' אות ו' )6(, אחר י' אות כ' )20(, אחר 

ם “בוכו" מספר ל"ד. ה' אות ו' )6(, ביחד )בגי' 34( ׁשֵ

ם אהי' )ובדיוק כנ"ל בשם ס"ג(: ונמצא דיש ג' דרגות בׁשֵ

ם אהי' עצמו – בחי' “בינה". א( ׁשֵ

ם אהי' באחוריים. “אחורי עצמו בגימטריא ד"ם" – בחי' ז"א  ׁשֵ ב( 

)מדות(.

מלכות  בחי'   – בוכ"ו"  “האותיות שאחריו  אהי'  ם  דהׁשֵ אחוריים  ג( 

ויש האותיות שאחריו20 21בוכ"ו שמספרם ד"ל22, כידוע.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קטז

)דיבור ומעשה( וד"ל.

ראה קהלת יעקב אות ד' וז"ל: דל הוא חילוף אהיה באותיות שאחריו 

בוכ"ו והוא בחינת לבושין כנודע דאהיה בחינת לבושין )פרי עץ חיים 

שער הקדישים פרק ד'(, ע"ש.

ראה גם מאורי אור אות ב' סעיף כב ביאור “בכיה", דבחסרון בינה – 

אימא, אז יש בכי', וד"ל. וע"ש גם ערך אות ד' סעיף יב.

20( כנ"ל לעיל הערה 8. וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית 

עד"ז לקוטי  סוף עמוד קלד “והחיים דז"א הוא בהדם" וד"ל. ועיין 

בבינה,  הוא  אהי'  שם  וז"ל:  לה  עמוד  תנ"ך  פסוקי  על  יצחק  לוי 

ורבוע אהי' הוא דם, ומשם אהי' דבינה ורבועו שהוא אהי' דם נמשך 

למלכות שזהו מה שאמא מקשטא לברתא, אהי' דם גימטריא אדנ"י 

ם אהי'  במכוון, ע"ש. והיינו אהי' בגימטריא 21 + ד"ם 44, שהוא ׁשֵ

באחוריים הנק' ג"כ ברבוע = 65, כמספר אדנ"י.

21( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סוף סימן יא ש"בוכו" מרמז 

ועיין לקמן  יעקב אצל הבאר כשנשק רחל,  וזהו ש"בכה"  על רחל, 

סימן קכא הקשר לרחל, מספר ד"ל – בוכ"ו, ע"ש.

22( ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד שס, ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oiaexir(ycew zay meil)

,íéáëBk ãáBòicaer dnk dil` migeztd mizaa mixcy s` ¥¨¦
,miakekàeä éøäaygp [xvgd-],äîäa ìL øéãkoi`y myky £¥§¦¤§¥¨

dnk da yi eli`k zaygp xvgd oi`e ,xvga zekf lk zendal
,mizal xvgdne xvgl mizadn qipkdle `ivedl xq`iie zeieyx
dnk da yi eli`k zaygp dpi` mixkp dnk da mixcy xvg s`

,zeieyx.øöçì íéza ïîe íézáì øöç ïî àéöBäìe ñéðëäì øzeîe¨§©§¦§¦¦¨¥§¨¦¦¨¦§¨¥
íL Lé íàå,xvg dze`l migeztd mizadn cg`a ,my xc m` ± §¦¥¨

øñBà ,ãçà ìàøNé`ivedl mixg` mil`xyi lr l`xyi eze` ¦§¨¥¤¨¥
exvgk `idy iptn ,mizal xvgd one xvgl mizad on qipkdle
`iven ixd ,xvgl mixkpd izan qipkn e` `ivende ,l`xyi ly
zcgein `idy zeyxl cg`l zcgein `idy zeyxn qipkn e`

,xg`líìBòì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .øéàî éaø éøácixkpd ¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨
eäiL ãò ,øñBà Bðéàxvga mixcíéìàøNé éðL,miza ipya mixcd ¥¥©¤§§¥¦§¨¥¦

mdy.äæ ìò äæ íéøñBà§¦¤©¤
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oiaexir(oey`x meil)

eze` xfeg zery ray xg`l ixdy ,eyeniy ivga fenz ztewz
ly eyeniy zligza letiz ixyz ztewz eli`e ,WnWl akekd§©¥

.d`ld oke .eyeniy ivga zah ztewze ,'dpal' akekd
:zetewz oipra l`eny ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîàå§¨©

úà úøaLî dðéàL ÷ãöa úìôBpL ïñéð úôe÷z Eì ïéà ,ìàeîL§¥¥§§©¦¨¤¤¤§¤¤¤¥¨§©¤¤¤
.úBðìéàäakek ynyny onfa zltep oqip ztewz m` ,xnelk ¨¦¨

,zepli` zxaynd dxrq gex ef dtewza zeidl dcizr if` ,'wcv'

.íéòøfä úà úLaééî dðéàL ÷ãöa úìôBpL úáè úôe÷z Eì ïéàå§¥§§©¥¥¤¤¤§¤¤¤¥¨§©¤¤¤©§¨¦
if` ,'wcv' akek ynyny onfa zltep zah ztewz m` ,xnelk

.mirxfd z` zyaiine dng zeidl ef dtewz dcizràeäåj` - §
,el` millkl i`pzd÷ãöa Bà äðáìa Bà äðáì ãéìéúéàccleny - §¦§§¦§¨¨¦§¨¨§¤¤

akek ly eyeniy zrya lg oqip e` zah yceg ly dpald
.'wcv' akek ly eyeniy zrya e` 'dpal'
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום זאשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

:lkd zrc lr mkqend oic dpynd d`ian dzrããBîìe- §¥
miitl` ccene ,xirl uegn eaexir ozep e` zaeyd mc`le

,xird jezl qpkpe enegzl dn`eøîàLy minkgïéðúBðel ¤¨§§¦
änà íétìàmicen dfa ,eaexirn e` ezziay mewnn gex lkl ©§©¦©¨

`aiwr iaxl minkgeléôàLm`a äìk Búcî óBñrvn`äøòî ¤£¦¦¨¨¤§§¨¨
iax lr minkg ewlgpy it lr s` ,xnelk .xzei jldn epi`
xird lk mzhiy itly ,xira eaexir ozepd mc`a `aiwr

,'ccen'a el md micen mewn lkn ,zen` rax`k el zipecip
miitl` ccene zxg` xira e` xirl uegn zayy mc`a epiidc
oi` dfk ote`ay ,dxrnl e` xirl ribne enegz ly dn`
yiy it lr s`e ,zen` rax`k el mipecip dxrnd e` xird
,ely dn` miitl` megzl el md miler `l` ,mixeic mda
jiyndl i`yx epi` dxrnd e` xird rvn`a enegz dlk m`e

.llk cer jlile
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פמשך מעמוד זלפ



סט
המורא  ולכל  החזקה  היד  ולכל   – יב  לד, 

הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

א. לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם 
דעת  והסכימה  לעיניכם,  ואשברם  יז(  ט,  )דברים  שנאמר 
יישר  הקב"ה לדעתו שנאמר )שמות לד, א( אשר שברת, 

כחך ששברת.
רש"י

הקב"ה  לו  אמר  שברת"  "אשר  ר"ל  אמר  ב(  יד,  )ב"ב 
בשבירת  משה  מעלת  והנה  ששברת.  כח  יישר  למשה 
הלוחות – אשר מחמת מעלה זו אמר לו הקב"ה "יישר כחך 

ששברת" – מהוה מעלה גם בנוגע לישראל, וכדלקמן:
כח"  ה"יישר  נתינת  מדוע  ההסבר  בהקדם  יובן  הענין 
מיד  היתה  )לא  הלוחות  שבירת  על  למשה  הקב"ה  שנתן 
באותו היום, או למחרתו – מיד בעלותו להר, אלא( היתה 
כעבור ארבעים יום לאחר שבירת הלוחות: כשהקב"ה אמר 
לו "פסל לך גו'", רק אז אמר לו "הלוחות הראשונים אשר 
לו  אמר  לא  למה  לכאורה  ששברת".  כחך  יישר   – שברת 

"יישר כח" מיד?
האמור  שברת"1  "אשר  הפסוק  על  יותר:  גדול  פלא 
יום אחר שבירת הלוחות, כנ"ל, לא מפרש רש"י  ארבעים 
"יישר כחך ששברת", כי אם בסיום פרשת "וזאת הברכה", 
שנאמרה כמעט ארבעים שנה לאחר מכן – רק אז מפרש 
פירושו  מקודם(  שנה  )דארבעים  שברת"  ש"אשר  רש"י 

"יישר כחך ששברת".
ואף שבפשטות הטעם לכך הוא, כי ההוכחה לפרש כן 
אבל   – ישראל"2  כל  "לעיני  מהמלים  הוא  הפשט(,  )ע"פ 
מובן,  גופא  מזה  הרי  בדיוק,  הם  התורה  עניני  שכל  מכיון 
שה"יישר כח" שנתן הקב"ה למשה בעת אמירת "פסל לך" 

נתגלתה רק כש"ויעל משה גו' אל הר נבו גו'".
ב. ביאור הדבר:

ישראל  עשו  "לא  בגמרא3:  איתא  העגל  חטא  לגבי 
זה  דבר  תשובה".  לבעלי  פה  פתחון  ליתן  אלא  העגל  את 
ישראל  על  לשלוט  הרע  ליצר  אפשרות  נתן  שהקב"ה 
ולפתותם לעשות העגל, הוא לשם העילוי4 דתשובה )ביטול 
החטא – עד שהאדם עומד במעלה נעלית יותר5 מכפי שהי' 

מקודם החטא(, שאליו יגיעו על ידי כן.
מחטא  המסובב   – הלוחות  שבירת  לגבי  גם  מובן  מכך 

1( בפרשת תשא )לד, א(, או עקב )יו"ד, ב( – ראה חדא"ג מהרש"א כאן ד"ה אשר 

שברת.

2( כי מכיון ש"לעיני כל ישראל – שנשאו לבו לשבור הלוחות כו'" מונה הכתוב גבי 

המעלות והשבחים של משה, לכן הוכרח רש"י להוסיף "והסכימה כו'".

3( ע"ז ד, ב. פירוש רש"י שם.

4( כי ענין התשובה בכלל – הורה כבר אדם הראשון וכו' )מדרש תהלים צב, ב. וראה 

גם ב"ר פפ"ד, יט – בנוגע לראובן(.

יכולים  5( וכמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אפילו צדיקים גמורים אין 

ז הלכה ד – כדעת ר' אבהו ברכות לד, ב  לעמוד שם )רמב"ם הלכות תשובה פרק 

)וראה ספר המאמרים תש"ט עמוד 183 בהערה. לקוטי שיחות חלק יד עמוד 361((.

 – שם(  )כבברכות  עומדין"  "אינם  ולא   – לעמוד"  יכולים  "אין  שמהלשון  ולהעיר, 

משמע שהמקום שבעלי תשובה עומדין הוא למעלה אפילו מבחי' ה"יכולת" ]שנעלה 

מבחי' "כח" – )ראה ד"ה מן המיצר תש"ט פי"ד. ובכ"מ([ דצדיקים.

זה  ידי  שעל  כדי  הוא,  )בפנימיות(  לכך  שהטעם   – העגל 
יתוסף עילוי – עילוי ב)תורה( לוחות )היפך השבירה – עד 
השניות,  הלוחות  שברת(,  אשר  מהלוחות  נעלית  למעלה 

המהוים "כפלים לתושי'" לגבי הלוחות הראשונות6.
הלוחות,  בשבירת  רבינו  משה  כוונת  שגם  לומר  ]ויש 
כשדן הק"ו: כיון ש"ישראל מומרים" אי אפשר לתת להם 
התורה, אלא גם(  התורה, הי' )לא רק לשם הגנה על כבוד 

כדי לפעול על ישראל שיעשו תשובה7.
דוחהו  ש"אביו  עד  כדבעי,  אינה  שהנהגתו  הבן8  כמשל 
דוקא  זה  ידי  שעל   – אביו"  שאינו  לו  ואומר  לביתו  חוץ 
מתגלית אהבת הבן לאביו, עד שצועק במר נפשו "שאינו 
יקרא  כשלא  ומכל־שכן  אופן,  בשום  מאביו  ליפרד  רוצה 

בשם אביו".
וכפי   – לעיניכם"9  "ואשברם  הדיוק  מובן  זה  פי  ועל 
 – ישראל"  כל  "לעיני  התורה  בסיום  מדגיש  גם  שהכתוב 
בזה  היתה,  הלוחות  בשבירת  משה  של  ושבח  המעלה  כי 
הביאם  זה  דבר  לעיניהם"10,  הלוחות  לשבור  לבו  ש"נשאו 

לשוב בתשובה[.
ובכך גם מבואר כיצד יום צום שבעה עשר בתמוז, יום 

שבירת הלוחות11, יהפך לששון ולשמחה12:
גרמה  הלוחות  ששבירת  אנו  רואים  כאשר  כיום, 
תענית.  יום  זה,  יום  מהווה  בהם",  שולטת  ולשון  ש"אומה 
מעלת  בשלימות  תתגלה  אז  אשר  לבוא,  לעתיד  משא"כ 
זו  תשובה  ואשר  העגל;  חטא  על  ישראל  של  התשובה 
גם מעלתן של   – )ועד"ז  לעיניכם"  ב"ואשברם  ראשיתה13 
יום  בתמוז  עשר  שבעה  יום  יהי'  אז  השניות14(,  הלוחות 

שבירת הלוחות – יום ששון ושמחה.
וזהו הטעם מדוע נאמר "יישר כחך ששברת" רק בציווי 
)עולם  מקרא  של  בפשוטו  ובגילוי,  השניות.  הלוחות  על 
העשי'(, מתגלה הדבר רק בסיום התורה, כשהקב"ה הראה 
מתגלה  אז  דוקא  כי   – האחרון"15  היום  "עד  רבינו  למשה 

העילוי שאליו הגיעו ישראל על ידי שבירת הלוחות.
לקוטי שיחות חלק ט עמוד 239-241

6( שמות רבה ר"פ מו.

7( להעיר מתוספות שבת שם.

8( באור התורה וארא ריש עמוד קכג )לענין אחר(.

9( עקב ט, יז.

10( רש"י סוף פרשת ברכה.

11( משנה תענית כו, סוף עמוד א. ואף שתיקון התענית הוא בעיקר מצד הבקעת 

העיר ]שלכן יש אומרים שבתחילה תיקנו צום הרביעי בט' בו )טור אורח חיים סימן 

תקמט([ – הרי מפשטות הענין משמע, שכל ה"חמשה דברים" שאירעו בי"ז בתמוז 

שייכים להתענית. וכמו שמסיים בטור שם: להבקעת העיר ולצרות שהוכפלו בו. ועוד 

יא, ב( הרי  . . חובה ליום חייב )תענית כט, א. ערכין  להעיר שמצד הענין דמגלגלין 

הקביעות שזהו יום חובה הייתה בשבירת הלוחות.

וראה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 253  וכפירוש המצודת דוד שם.  יט  זכרי' ח,   )12

בהערה. חלק ח עמוד 355 הערה 31. חלק טו עמוד 414 ואילך.

13( ומכיון כי ביום פקדי ופקדתי – לחטא העגל )סנהדרין קב, א( מובן ששלימות 

התשובה תהי' אך לעתיד-לבא כשיבטל החטא לגמרי.

לגבי  בבלי  דתלמוד  להמעלה  ]בנוגע  צב(  )ס"ע  תרס"ו  לך  ויתן  מד"ה  להעיר   )14

תלמוד ירושלמי, שהיא בדוגמת המעלה שבלוחות השניות לגבי לוחות הראשונות 

)שם עמוד צג([ ש"עיקר הגילוי מזה יהי' לעתיד".

15( ספרי ורש"י ברכה לד, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וזאת הברכה
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âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?-סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל ּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .ליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ

ּכחתן לקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Â‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,ׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין הּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו
לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ
ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆
ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם

ּבסיני ההר  ,לרגללתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" . ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ
מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ

ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑ ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם , ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה זה מה לאמר , להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
"אף  אחר: ּדבר 'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֶֶַַַָָּבֹו

האּמֹות  ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", ׁשהראית חבב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים .להם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל »¿…»¿»∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי מׁשּו ekz.ולא Ì‰Â ְְְֲֵֶַַָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים .והם ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַ
EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם  ואּלה .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»
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dkxadעב z`fe zyxt - bl - ixyz f"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו־כן
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:ׁשאברכם את ּדבר . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

מלּכם -ּביניהם  ּביניהם הּוא מחלקת ּכׁשּיׁש ולא ,. ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה הּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין נמנין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.ּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף
ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz f"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



עג dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz f"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?הּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּבניהם  את מלּו לא ּומלין יׂשראל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה מחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו .לעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



עד
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz g"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

מּלמּטה  הּׁשבטים אֹותּה ּבכל מֹוצא אּתה ׁשל . ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי  הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם.הּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן לראׁשכה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



עה dkxad z`fe zyxt - bl - ixyz h"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ

ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ
ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ
מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ

עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»
אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות צבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz h"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
ׁשּתפּות  עׂשּו יׁשּכן",ויּׂששכר יּמים לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו וׁשם .הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה למּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם
ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ

הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ארזא'(ספרים ּדבר "עּמים . : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



dkxadעו z`fe zyxt - bl - ixyz 'k iying meil inei xeriy
i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ

מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּבאריֹות סמּו נמׁשל הּסמּוכים לפיכ ׁשּכל , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו "ראׁשי עד מׁשה. "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'k iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן לׁשם מּמערת ׁשהיא והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן"(יהושע ללׁשם ,"וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׁשן  מן וקּלּוחֹו אחר וזּנּוקֹו ּדבר זה . ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»
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(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים ונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹולׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אחר  ּדבר ּבתבּואה. ׁשהיּולֹו אחיו", רצּוי "יהי : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הּימים': ּב'דברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, (א ּבנֹותיו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות ז) ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלּבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

אחר  נעּולה ּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
אחר  ּדבר ּוכימיּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו רֹוכב הּוא הּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»



dkxadעח z`fe zyxt - cl - ixyz `"k iyiy meil inei xeriy

ß ixyz `"k iyiy mei ß

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
הּבדלח" לא ּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא "ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):ׁשל "ויּתןֿל(שם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ."האלהים ְֱִִִַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz a"k ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,

ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»



עט dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz a"k ycew zayl inei xeriy
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש
לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֵֶָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע ותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא הראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם תעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈



dkxadפ z`fe zyxt - cl - ixyz a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר לחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:ּבֹו ּכענין (שמות , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈



פי dkxad z`fe zyxt - cl - ixyz a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ

‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈

לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:לדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)
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הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה

יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ
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על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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:Cìz øLàéíòä éøèL-úà òLBäé åöéå £¤¬¥¥«©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈

:øîàìàéeeöå äðçnä áø÷a | eøáò ¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©£¤À§©³

| ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàì íòä-úà¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥®̈¦º§´

ìLäfä ïcøiä-úà íéøáò ízà íéîé úL §´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½

íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì̈Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:dzLøì íëì ïúðáééöçìå éãbìå éðáeàøìå Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−
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ýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLàízáLå íäì ïúð íëéäìà ýå £¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©£¥¤»¨¤¼§¨§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º
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:Cìz øLà ìëaééîé enzL íBia §−Ÿ£¤¬¥¥«©¤©§¥
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øBkæìäeö øLà øácä-úà ¦§¤©¨½̈£¤̧¦¨¬
øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ
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dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈
õøàä úà øòøòî éìaî da eæçàz æà̈Ÿ£¨¦§¦§©§¥¤¨¨¤

ãár äLî íëì ïúð | øLà£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤
çøæî ïcøiä øára ýåýé§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬
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ãvî åéìò eðáiçL äfä øácä ãáì àìå§Ÿ§¨©¨¨©¤¤ª©§¨¨¦©

íb ék ,øLiäøLà-ìk-ìàå ©¤¦©§¤¨£¤¬
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òîLð ïk äLî-ìà eðrîL̈©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´
éìà÷ø Eíàéýìû ýåýé äéäéE ¥¤®©Â¦¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ

äLî-ír äéä øLàk Cnràìå ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«§Ÿ

íb ék ,ãáì úàæ:çéLéà-ìk Ÿ§¨¦©¨¦º
äøîé-øLàãBøîéét-úà-àìå E £¤©§¤´¦§¤¦À§«Ÿ

éøác-úà òîLé-øLà ìëì E ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤
úîeé epeözúeëìîa ãøBî ïéãk÷ø §©¤−®̈§¦¥§©§©−
õîàå ÷æçàìå íéãøBnä LBðòì £©¬¤«¡¨«©£©§¦§Ÿ

EãBák ìò ìBçîì: ¦§©§§
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éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́
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:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
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:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«
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áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oiaexir(ipy meil)

.xird inegzl
eøîà àì ,íéøîBà íéîëçåozilótø÷,dcigi xirlàlàwxïéa ©£¨¦§¦Ÿ¨§©§©¤¨¥

,úBøééò ézLyLé íàjenqaBæìxeriy cr wix ghyänà íéòáL §¥£¨¦¥¨¦§¦©¨
íééøéLå,[dn` yily ipye-]åjenqa yi okBæìxeriy cr wix ghy §¦©¦§§

,íééøéLå änà íéòáLcr zexiird oia yi mdipy sexivay ,xnelk ¦§¦©¨§¦©¦
,yilye zen` zg`e mirax`e d`näNBòdïäézL úà ótø÷ ¤©§©¤§¥¤

[zexiird izy-]úBéäìmewnk zepecip,ãçàoecip stxw lky itl ¦§¤¨
ici lr efl ef zexaegn zexiirdy `vnpe ,el dkenqd xird enk
dxiird jxc megzl ueg jlil zg` dxiirn `veide ,zetitxwd
`l` ezxiir leabn dn` miitl` zepnl ligzn epi` dipyd
xzei `ed mdipiay ghyd xeriy m` la` .dipyd dxiird leabn
zepecip opi` aey ,yilye zen` zg`e mirax`e d`nn
megzl ueg jlil `veide ,mipey zenewn ipyk `l` ,zexaegnk

.ezxiir leabn dn` miitl` dpen zxg`d dxiird jxc
ïëåiabl oicd `edleLîä íéøôk äLBìLïéLzxeva micnerd - §¥§¨§¨¦©§¨¦

y ,yleynïéa Lé íàdíéðLíéðBöéçäxeriy cr wix ghyäàî ¦¥¥§©¦©¦¦¥¨
úçàå íéòaøàåzen`LéìLe,dn`äNòd xtkdìL úà éòöîàïzL §©§¨¦§©©§¦¨¨¤§¨¦¤§¨§¨

úBéäìmewnk mipecip,ãçàueg jlil mixtkd cg`n `veide ¦§¤¨
leabn zepnl ligzn epi` mixg`d mixtkd cg` jxc megzl

abn `l` ,ea xc `edy xtkdmdipia yi m` la` .ipyd xtkd le
.mipey zenewn dylyk mipecip ,df xeriyn xzei

àøîâ
:stxw oic ly exewn dn zxxan `xnbdéléî éðä àðîoipn - §¨¨¥¦¥

.xirl stxw ozil yiy ,df oic micnel,àáø øîàdf oic cenll yi ¨©¨¨
dnnàø÷ øîàcmiield iyxbn iabl(c dl xacna)äöeçå øéòä øéwî' §¨©§¨¦¦¨¦¨¨

jky aezkd ixacn wcwcl yie ,'aiaq dO` sl`,äøBz äøîà ¤¤©¨¨¦¨§¨¨
dligzäöeç ïz,xirl uegn stxw oz -ãBãî Ck øçàåinegz z` ¥¨§©©¨§

.diyxbne xird
:dpyna epipy'åëå eøîà àì íéøîBà íéîëçåizy oia `l` stxw ©£¨¦§¦Ÿ¨§

.zexiir
:epzpyna minkg zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà¦§©

mixaeqd ,minkg zhiy xe`iaa yxcnd ziaa zwelgn dxn`p -

.zexiir izy oia `l` stxw mipzep oi`y,øîà àðeä áøzrc ©¨¨©
y `id minkgótø÷ ïéðúBðcg`ìd xirótø÷å Bæcg`ìd xir,Bæ §¦©§©¨§©§©¨

jenqd miixiye dn` miray ly ghy xir lkl mipzepy ,xnelk
d`n cr odipia geix yi m`y `vnpe ,dzenk oecip `diy dl

.zg` xirk od zeyrp yilye zen` zg`e mirax`e
,øîà áø øa àéiç`l` minkg ixacl mipzep oi`[ãçà] ótø÷ ¦¨©©¨©©§©¤¨

ìïäézLdn` miray cr geix odipia yi m`y ,zexiird izyl - ¦§¥¤
df xeriyn xzei odipia yi m` j` ,zg` xirk zeyrp yily ipye

.zepey zexiir izyk zepecip
:epzpynn `ped ax ixac lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy - §©

.úBøééò ézL ïéa àlà ótø÷ eøîà àì íéøîBà íéîëçåxg`ne ©£¨¦§¦Ÿ¨§©§©¤¨¥§¥£¨
miax oeyla 'zetitxw' `le cigi oeyla 'stxw' dpynd dhwpe

df ixde ,cg` stxw `l` odl mipzep oi`y rnynàzáeéz§§¨
`xnin lr [`kxit-],àðeä áøcipy odl mipzepy xaeqd §©¨

.zetitxw
:`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîà,jl uxzi `ped ax -éàîdn - ¨©¨©¨©

mipzepy dpynd zpeek `id'ótø÷'dpeekd oi` ,zexiir izy oia ©§©
`l` ,ynn cg` stxwl,'ótø÷ úøBz'oic' odl mipzepy ,xnelk ©©§©

,'stxwíìBòìemipzep zn`a j` -ótø÷cg`ótø÷å Bæìcg`.Bæì §¨©§©¨§©§©¨
:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëä,xnel xazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨

,zetitxw ipy odl mipzep minkg ixaclyàôéñ éðz÷cîixdy - ¦§¨¨¥¥¨
y `tiqa epipyBæì Lé íàly wix ghy [zg`d dxiirl-]íéòáL ¦¥§¦§¦

íééøéLå änà,dl jenqdåyi okBæìwix ghy [zxg`d dxiirl-] ©¨§¦©¦§§
xeriyaíééøéLå änà íéòáLcr odipia yiy ,xnelk ,dl jenqd ¦§¦©¨§¦©¦

,yilye zen` zg`e mirax`e d`näNBòdì ótø÷ïäézLizyl-] ¤©§©¦§¥¤
[zexiirdúBéäìmewnk zepecipdpéî òîL ,ãçàipy mipzepy ¦§¤¨§©¦¨

.`ped ax ixacke ,zexiir izyl zetitxw
:`xnbd dywnàîéì,xnel yi m`d -dézáeéz éåäézixacny - ¥¨¤¡¥§§¥

`xnin lr `kxit yi `tiqd,áø øa àéiçczhiyly xaeqd §¦¨©©
yxetn ixdy ,zexiir izy oia cg` stxw wx mipzep minkg

.zetitxw ipy odl mipzepy dpynd ixaca
:`xnbd zvxznáø øa àéiç Cì øîà`iyew uxzi ax xa `iig - ¨©¨¦¨©©
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום שני עמ' א



פח

יום ראשון - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' תשרי
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב תשרי
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

שיעורי תהלים לשבוע שמחת־תורה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פט ixyz f"h oey`x mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ז ראשון יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãéâà úîàä êà,268 'nr cr.å"ç øåçàå

úì÷ì÷î äáäà ék ,éì íéòîBMì ãébà úîàä Cà©¨¡¤©¦©§¦¦¦©£¨§©§¤¤
äøeMä11àéä äpäå ,`id dad`d -àlL íéðéò úeñk ©¨§¦¥¦§¥©¦¤Ÿ

óebä éiçì íúáäà áøî ,úîàä úBàøìmi`a jk llbay - ¦§¨¡¤¥Ÿ©£¨¨§©¥©
;oldl yxtiy itk ,miinyb mipipra zevr ywal miciqg

,owfd epax oiivn miizpia
Îqg o`k xaecn `ly
sebd zad` lr melye
`id dpeekd `l` ,mzq

:ok`ì,íéîL íL- §¥¨©¦
,miaeh seb iiga mivex

,miny mylBa ãáòì- ©£Ÿ
,sebd mrétLøa ,'ä úà¤§¦§¥

äìBãb úáäìLå Là¥§©§¤¤§¨
,'ä úà íLôð úáäàî¥©£©©§¨¤
ok` dfy zexnl ixd -
mdy oeeik j` ,miny myl
cr ,dfa mirewy jk lk
iigl dad` mb mdl yiy
drixtnd efk dad` ,sebd

- `lina ixd ,xcqlìòå§©
íäì äøç áèéä ïk¥¥¥¨¨¨¤
íBìLå-ñç óebä øòöa§©©©©§¨
ïéìBëé ïéàå ,íçøé 'ä§©¥§¥§¦

,ììk ìa÷ìxrv - §©¥§¨
,mixeqieL ãòxrvd - ©¤

,ízòc ìò íøéáòn©£¦¨©©§¨
øéòî íäéìâø úzëì§©¥©§¥¤¥¦

ì ,øéòìúBöò ìàL §¦¦§Ÿ¥
,÷Bçøîok` edn - ¥¨

ÎjexaÎyecwdy mrhd
miigd zeiral dxez itÎlr qgiizdl yi ji`e ,mixeqi ozep `ed
icinlz lv` jk lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd
mikldznd dl` :xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg
jxcd mkxc oi` ,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr ywal

- jk mzeyra ,oky .dxez itÎlr dpekpd'ä ìà eòL àìå§Ÿ¨¤
ìBzçëBz ìa÷ì ,óebä úòðëäå äëeîð çeøa åéìà áeL ¨¥¨§©§¨§©§¨©©§©¥©§

ék" ,äáäàa`wec ,ixd -:"'eëå 'ä áäàé øLà úà- §©£¨¦¤£¤¤¡©§
"gikei12xhtidl ji` zevr ytgle jldzdl mewnay ,o`kn -

miyperd ixdy ,daeyza xefgl mc`d lr ,miinyb miypern
,daeyz dyri icedi eze`y dvex `edÎjexaÎyecwdy md oniq
,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl icedi lr ,efn dxizie
ezad`l iehiak ,daeyzl exxerl 'd xga eze` `wecy

.eil` `edÎjexaÎyecwd ly zcgeind
íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå íëç ïîçø áà Bîëe§¨©£¨¨¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨

elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì óøò Côäì,`l -õéìî ©£ŸŸ¤¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦
,ãéñçå ÷écväå ïîçøä åéáà éðôì ,øLér"p v"iixd iaxd - Ÿ¤¦§¥¨¦¨©£¨§©©¦§¨¦

eizegiyn zg`a xird13dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :
ynzyn `ed oi` ,eze` dkne epa z` yiprnd a` zece`
xg`l wxe ,"ciqg" x`eza
zece` xacn `edyk ,okn
`ed my ,"xyei uiln"
,oky .df x`eza ynzyn
`ed ,epa z` dknd a`
,mkge wicve ongx ok`
ciqg ik ,ciqg `l la`
miptÎlkÎlr !dkn epi`
`ed oad m`y ,ep` mi`ex
el ytgl qepi `l - mkg

,xyei uiln e` dxfr÷ø©
"Bîéðô eæçé øLé" úBéäì¦§¨¨¤¡¨¥
,ely sxerd mr `l -

,ely miptd mr `l`íò¦
,íéðôa íéðt ¯ åéáà- ¨¦¨¦§¨¦

,mipt cbpk miptìañì¦§Ÿ
áBèì ,äáäàa åéúBàkä©¨¨§©£¨§
,äpäå .íéîiä ìk Bì¨©¨¦§¦¥

"íéðt" úðéça äìòîì- §©§¨§¦©¨¦
ecvny ,lirl epcnly
zeidl jixv icedi ly
dpigade ote`d dlrnll
,"enipt efgi xyi" ly
jtidd ,"mipta mipt"e
`l` ,sxerd zxfgdn
minyay epia`a zefgl

dlrnl "mipt" ly dpigad ixd ,mipt l` miptïBöøä àeä¨¨
áeè ìk åéðáì òétLî íéîMaL eðéáà øLà ,÷Lçäå§©¥¤£¤¨¦¤©¨©¦©§¦©§¨¨¨

íéîìBò,inybd mlerd mbe ipgexd mlerd mb -Lôð éiçå ¨¦§©¥¤¤
,óeâå,rityn `ed df lk ixd -ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa §§©£¨§¨£¦¨

àéäL ¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå,`id dxezd -BðBöø ©£¦¨©§¥©©¦¤¦§
Cøaúé,eðì ïúð øLà ¯oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - ¦§¨¥£¤¨©¨

miptdn d`ad drtyd ,"mipt" zpiga z`xwpd `id ,'eke
zeinipte,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk,dxyrÎdpenya - §¤§¦

éðt øBàá ék"da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð E- ¦§¨¤¨©¨¨©©¦©£¨
,dci lre,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå ,BðBöø§§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦

,íéìelb éãáBòì ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøezene`l - §©¤¥¥§§¥¦¦
,mlerdíôeb éiç òétLî14,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa àlL ©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨©£¦¨©£¦¨

íé÷ðBiL ,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì,mzeig z` - §¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¤§¦
."íéøBçà" úðéçaî,ipevigd oevxa `l` ,iniptd oevxa `l - ¦§¦©£©¦
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ùã÷ä úøâà
êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä

úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
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ח.11. פנ"ה, יב.12.ב"ר ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע



ixyzצ f"i ipy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז שני יום
אגרת כב  ,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr:å"ñð

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"k wxta xaqedy itk
mipzepyk eipta xyi milkzqn ,cicil xac mipzepy dryay

d oevxdne miptdn `a df ytpay oeeik ,oky .eliniptly
,mipta ea zelkzqdd ici lr xacd `hazn seba mb jk ,ytpd

xac mipzepyk eli`e
miptd z` miptn - `peyl
,ytpay oeeik oky .epnn
oevxd zeinipt ,miptd
,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpde`l la` ,`edy mrh dfi` ipevigd oevxa wx
oevxd ,miptd ,ytpay myk ixd ,zn`a el zzl mivexy
mipten miptdy ,seba mb xacd swzyn ,epnn dpten ,iniptd
sebd iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd el mipzepy drya

d oevxa wx zpzip mlerd zene`lipevig"miixeg`" zpiga ,

miptÎlkÎlr ."mixg` midl`" mi`xwp mde ,("mipt"l cebipd)
ipal zpzipd drtydd `id dlrnl "mipt" zpigay ,`vei

.`ed jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi,íãàa àeä Cëå§¨¨¨¨
÷Lçäå ïBöøä,mc`d ly iniptd oevxd -úðéça àeä ¨¨§©¥¤§¦©

,"íéðt"mixne`yke - ¨¦
mipt" zeidl jixvy
Îyecwdl mc`dn "mipta
`id dpeekd ,`edÎjexa
oevxa) wyge oevxa lawl
,(dlrnly zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt
`edÎjexaÎyecwd ly dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy)ìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd-ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©

.íBìLå§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàaegeka didiy - §¥¨©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawl mc` lyéôa 'ä úöò àéä¦£©§¦

:ì"æ eðéîëç,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15:zxne` £¨¥§©§¥§©£¨
ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc` d`ex m`"

yiy eiyrnn dl`
,mdilr daeyz zeyrl

,daeyz dyrieàöîéå§¦§¨
ïéëéøvä úBðBò Bì£©§¦¦
äàøéå ,íéøeqé ÷eøî¥¦¦§¥¨¤

Búáäà ìãb ïéòìly - ¨©¦Ÿ¤©£¨
,`ed jexa yecwd,åéìà¥¨

dad` -úì÷ì÷îä©§©§¤¤
Cìî ìLîk ,äøeMä©¨¦§©¤¤
õçBøä àøBðå ìBãb̈§¨¨¥
úàBö Bîöòáe BãBáëa¦§§©§©
áøî ,Bãéçé Bða16 §§¦¥Ÿ

,Búáäàef ixdy ,epal - ©£¨
ok`y ,xcqdn dbixg
dwpne ugex envr jlnd
ezad` wx ,d`evd z`
epa l` jlnd ly daxd

jk .ez`ev z` ugex envr `edy ,dxeyd z` zlwlwn ecigi
- eil` `edÎjexaÎyecwd ly dlecbd ezad` ze`xl yi

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpaáeúkL Bîk17õçø íà" : §¤¨¦¨©
'ä18ètLî çeøa ,'eë ïBiö úBða úàBö19"'eë20íénëå . ©§¦§©¦§¨§©©¦

,íéðt ìà íéðtäyn ,mina miptd mr milkzqnyk -mitwz ©¨¦¤¨¦
mc`d al ,mc`l mc`d al mb ixd jk ,mipt mze` mina

,dlrnll - oeilrd mc`l dhnlìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨
,íéðBzçzä ìà 'ä úáäà úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî- ©§¦¥¦§©¨©£©¤©©§¦

d mlerd zeizgza mi`vnpd dl`ldf,àéä øLàezad` - £¤¦
,`ed jexa yecwd lyíéîìBòä éiç ìkî äáBèå äø÷é§¨¨§¨¦¨©¥¨¨¦

,ílkzenlerd - ª¨
,miinybde miipgexdBîk§

áeúkL21ø÷i äî" : ¤¨©¨¨
,"'eëå Ecñçoke - ©§§§

aezk22:Ecñç áBè ék"¦©§§
ãñçä ék ,"'eë íéiçî¥©¦¦©¤¤

,äáäà úðéça àeäL- ¤§¦©©£¨
`id cqgd zeinipt
mler zad`" ,dad`
jizkyn ok lr jizad`
,cqg `a dad`n ,"cqg
ìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
Bîk ,úBîìBòä̈¨§

:íéøîBàLÎdpenya - ¤§¦
,dxyríéiç ìkìëî"§©§¥©¦

."ãñçacqgy ixd - §¤¤
miigde oefnd md dad`e

.miigd lyæàåÎyecwd ly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨
dad` ea xxeri dfe - mixeqia z`haznd ,eil` `edÎjexa

- f` ,dad`a mixeqid z` lawl ,`edÎjexaÎyecwdl'ä íb"©
,"áBhä ïzé,dlbpde d`xpd aeh ,ielba mb aehy dn - ¦¥©

,aeh dfy xya ipira mi`exy,åéìà åéðt øàéåmiptdy - §¨¥¨¨¥¨
aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidi dlrnly zeiniptde
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå
.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå

äöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
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וספ"ג". פכ"ב ח"א ראה א.15.נפשם. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל "צ"ע
ד.17.(כמות?)". ד, ˘ËÈÏ"‡:18.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הכולל מש' "להעיר

חמץ". דביעור ˘ËÈÏ"‡:20.ליה"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם



צי ixyz g"i iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ח שלישי יום
אגרת כב  ,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòøå ééçà ééáåäà,dlw 'nr cr.ì"ãå

,dhnl mc`lälçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨
úøzñîe úLaìî§ª¤¤§ª¤¤

,älâî äçëBúad`ad - §¥¨§ª¨
df ixd ,zxzeqn dad`n

dad`a `eaidielb
,miielb micqgae

,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéå,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¦§©§©§§¨§¨
dhnl zecxei ody `l`
mixeqie zexeab ly oipra
ewznzi zexeabd ixd -

,oyxyaïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦
:ãòå-äìñ-çöð¤©¤¨¨¤

ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax w"kdniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l"

"miqetcdc`l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk ,(

.zncewd zxb`d oial dpia xywd d`xp

zxb`" wlgay ,jkl hxt

qtcp `ly ,a"k oniq "ycewd

("ycewd zxb`"a) o`k

lr owfd epax ope`zn

mipipra zevr zli`yy

- zeax eze` wiqrn miinyb

wlgl zekiiy jkl yi ile`

mb `ed my ,zxb`d ly `ad

miweqird lr ope`zn ok

lkn eze` mitiwnd miaxd

.xar

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew
zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©

íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ

àOî èlî ìëeà àì ¯ eLçé25øLà ìk øôqä íò øîàì ¤¡Ÿ©©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤
úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîk ,éúàa äøö÷a Cà .éááìa¦§¨¦©¦§¨¨¨¦§©§¦©£¦©¨¦

,ììëa,mdil` xxer xak owfd epaxy mixac mze` lr - ¦§¨
,íòa íéácðúnä ìà èøôáempevxn ,mnvr miaixwnd - ¦§¨¤©¦§©§¦¨¨

daxd didz dltzd zceary - dltzd zcear oipra ,iytegd
,dfa libxd xcqd xy`n xzei,älôz Bæ äãBáòä ìò ãîòì©£Ÿ©¨£¨§¦¨

mixne` l"f epinkgy itk -26`id efi`" :dcearied ala `idy
z`xwp dltzdy ,"dltz ef xne`dceardcear - alay

,ald mre alay,íø ìB÷aoaen - ,mx lewa lltzdl - §¨
hxt ,ygla zeidl dilry dxyrÎdpenyl uegn `id dpeekdy

'jexr ogley'a xkfpk ,mi`xepd minil27.ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå æò,dltzd zcearn -úéaî Ÿ§©£¤¤¨¥©¦©¦

,õeçîecbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl - ¦

,miipevig mipiprne zlefdn zeripnd,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéa§¨£¨¨§©§¨
" iehiad ly ziniptd ezernyn itk -dwfg cia,"àeäL¤

øLà äðeázäå äîëçä ïî äìòîì øLà ,"åéàøé ïBöø"§§¥¨£¤§©§¨¦©¨§¨§©§¨£¤
ìkNäa 'ä äeö øLà ìk úà úBNòì úòãì änäa 'ä ïúð̈©¨¥¨¨©©©£¤¨£¤¦¨§©§¥

,úòãådpade dnkg - ¨©©
ÎjexaÎyecwd wiprd el`

" ixdy ,`eddz`opeg
j` ;'eke "zrc mc`l

doevx- dpadn dlrnly
icedi ly ezcear `id ef
df oevx biydl miny `xi

,ler zlaw ici lr÷ø©
èeLt ïBöøoevx - ¨¨

dlabdde xeivdn hyten
cvn `ad oevxd ly

,lkyd,"äáéãð çeø"å- §©§¦¨
,zinvr zexqnzdlìëa§¨

Baì epácé øLà Léà¦£¤¦§¤¦
,änz äãBáò ãáòì- ©£Ÿ£¨©¨

xg` oipr mey da oi`y
wx calnúçð úBNòì©£©©

äæ ìòå .BøöBéì çeø- ©§§§©¤
,dpadn ixnbl dlrnly dfk oevx lrøîàð28äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥

,"zçìñå ,àeä óøò,d`a dgilqd ,xnelk -iptnmr" dfy Ÿ¤§¨©§¨
dyw"sxer29edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr epiid ,

,"zglqe" didiy mrhdïî äìòîì ïk-íb àéä äçéìqä ék¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦
,äîëçädlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay myk - ©¨§¨

dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge elkyn
,dlrnly dnkgdn,"'eë äîëçì eìàL" ékdpic `di dn - ¦¨£©¨§¨

htyiz `hgz ik ytp :dnkg dzpre - z`hegd ytpd ly
`aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize

inlyexia30,ãâðk äcî Lwa íBìMä-åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥¦¨§¤¤
äcî31dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨

,dnkgn dlrnly dbixcnn dgilq el jynez jk - dpadn
,dgilqd d`a myny.ïéánì éãå§©©¥¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà
ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë

.ì"ãå äãî ãâðë
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, תהלים ˘ËÈÏ"‡:25."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אוכל לא שלפנינו: "בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. תיקן התיקון" ב"לוח אבל א.26.משא, ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א תשא 28.אדה"ז
ט. ˘ËÈÏ"‡:29.לב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב ט.31.מכות פי"א, דב"ר



ixyzצב h"i iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ט רביעי יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr.ð"åìî

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay mipipra
xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,"zepey`xd lr xifgne

oeyla ynzyn `ed - exiagl mc` oia zece`dyixc,àlL¤Ÿ
éìLäì,íëéøçà éøác C §©§¦§¨©©£¥¤

,çéN ézëøò øLà£¤¨©§¦¦©
øLé Léà ìk úBéäì¦§¨¦¨¨
øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤
úà íé÷ìàä äNò̈¨¨¡Ÿ¦¤

øLé íãàä32àìå , ¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
eizepeayg od dn

,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
úëàìî àìå àéä íéîL̈©¦¦§Ÿ§¤¤

.íãå-øNaÎyecwd - ¨¨¨¨
,lkd rcei `edÎjexa
,xab icrvn zelilr"
mc` zeaygn
illrn ixvie ,eizeleagze

itk - "yi`gqepd
.'dpyd y`x' zltzaúåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©

ì"æç33a çeø ìôL éåäå" :,ììëa "íãà ìk éðô`vei ila - £©¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨¦§¨
llkd on34.ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé ék¦©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨

,Bøáçî ïwúîcg` lky iehiad oekpe xacd zn` ,oky - §ª¨¥£¥
,oky .exiag ici lr aeh xzei didp cg` lk ,exiagn "owezn"
ly zecg`d ici lre ,ipya dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl
.ea dppi`e ipya dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek
,"mkzlrnn yexc` z`f cere" o`k xne` owfd epaxy dn lr

zeyecwd eizegiyn zg`a r"p v"iixedn x"enc` w"k xn`35,
ipa l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`ydilrowfd epax ,

,`ed "mkzlrnn yexc`" milnd yexite ,miciqg l` z`f azk
ixac jilydl `ly" :owfd epax xne` oldl .mkizelrn exxer
"mkixg` ixac jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg`
owfd epaxy ,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed
xg`l xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt

ik llka mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn
- "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi
zlefd ici lry ,`id "exiagn owezn cg` lk" dtqeda dpeekd

.owezn envr mc`d dyrp:áéúëeaezke -36:[Léà] ìk" §¦¨¦
ãçà Léàk ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨
LéàL Bîk ,"íéøáç£¥¦§¤¦
íéøáàî øaçî ãçà¤¨§ª¨¥¥¨¦

íãøtäáe ,íéaøcg` - ©¦§¦¨§¨
,ipydnék" ,ála òâBð¥©©¥¦

,"íéiç úBàöBz epnî- ¦¤§©¦
owfd epaxy itk ,mb jk
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaïk-íà¦¥
Léàk eðlk úBéä eðçðà£©§¡ª¨§¦
ïBkz ¯ Lnî ãçà¤¨©¨¦

,ála äãBáòäzcear - ¨£¨©¥
xkfpk - `idy dltzd
,"alay dcear" - lirl
dnypd z` xagl dpipry

mrixd ,dpikya dxewn
mr zecg`l `iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay iciÎlr
alay dceard ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd

,dltza,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37rney dz` od llkn" ¦§©¥
dcear"a xqg ,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l

.dltza "alayïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed jexa yecwd.à÷åc "ãçà íëL,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

"cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn
.zecg`a md mlekyk ,`wecïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäà- §©¥£©§¦©

,miciqgl owfd epax xne`Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤
ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà ò÷úì¦§Ÿ©©£©¥¥§¦§¦¤¨©¥¥©

áéúk "íëááìa eáLçz39,íìBòì áì ìò äìòú àìå ,- ©§§¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©¥§¨
,ynn daygn zeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly wx `l

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m`Îikäìòz íàåmc`y - §¦©£¤
lr ziadÎlra eppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb ,mzq
,dfk xedxd ea dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr
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ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
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כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂ מדובר "בפ"ל :
לעבודה לפועל·ÂÓˆÚבנוגע שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆ דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה  שייך זה ואין  וכו' ממנו הקל  (·Ó"ÂÙדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק ישראל ÏÎÏכו'; איש
כאיש כולנו -˘ÓÓ ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל ÔÈÓ‡Èאנשים
שיהי' באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, שופטים

יט.37. יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, זכרי'



צג ixyz 'k iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' חמישי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì

äøæ-äãBáò úáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤£¨¨¨
Lnî40.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . ©¨

äìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äøæ-äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨¨¨
,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå`xnbdy itk -41lk" zxne` §¦£¨§¦¨¦

licbn rxd oeyl xtqnd
zexiar yly cbpk zepeer
ielibe miakek zcear
,"minc zekitye zeixr

,'eë Ck øeaãa íàå- §¦§¦¨
cbpk lewy rxd oeyly
zeixr ielib ,dxfÎdcear
oeyl ixd ,minc zekitye
aeygl - daygna rxd

.daxda dfn rexb - rxd oeyláì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥
,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúélr zlret daygndy - ¦§¤§¥©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`n xzei ytpdáèeîì ïäå áBèì ïä42mixaca - . ¥§§¥§¨

rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l mdy
zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb ,ixd ,aehl
,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa drtyd -
xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh `l zeaygny
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
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ב.9. כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' איכה 15.פרק
ח. ˘ËÈÏ"‡:16.ג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת ביניהם.˘¯ÈÂ'ביניהם

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת ע"פ לקוח ˘Ìוי"ל (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - ב.17.מהצ"צ) קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

שע"י  כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ



צה ixyz `"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

a lawzdl jixv ytpl xi`nd xe`dyjezon ,ytpd zegek
:owfd epax oeylae .laben didi xe`d mby ixd gxkddíb ïëì̈¥©

da øéànä 'ä øBà,ytpa -Laìúîe ,íöîöî ,éìeáb àeä ©¥¦¨§¦§ª§¨¦§©¥
,dëBúa,zeinipta 'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - §¨
ïk ìòåokle -,ìòtúé §©¥¦§©¥

úòLa 'ä éLwáî áì¥§©§¥¦§©
ék ,da àöBiëå älôzä©§¦¨§©¥¨¦

ìâéå ,íaì çîNé Bá- ¦§©¦¨§¨¥
z`haznd ,dielb dliba

Îa,ïpøå úìéb óà©¦©§©¥
'ä íòða íLôð âpòúúå§¦§©¥©§¨§Ÿ©

]:xg` gQp'ä ìòlr - ª¨©¥©
envr `edÎjexaÎyecwd[

BúBìbäa ,BøBàå- §§¦¨
dlbzn 'd xe`yk
àéäL BLeáì äèònî¦©£¥§¤¦
÷øaë àöéå ,äøBzä©¨§¨¨©¨¨

,Bvçdfk xe` - ¦
yealn `vei ezlgzdy
wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz̈¦§¤¤¨§¨¨
dxez ly xkydy ixd -

reawcinzwx `l ,ytpa
xky didiyk `ad mlera
`nlr i`da"y devnd

"`kil20ozip epi`y)
,cinz `l` ,(dfd mlera
,seba dnypd zeida mb

xky da reawdfmilekiy milaben xe`e xky df ,dxez ly
mb ,mixne` okl .seba zyaeln `idyk mb ytpa "qtzidl"

ykcg`.xky `edÎjexaÎyecwd el raew dxez cnele ayei
äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipia diexyda øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä- ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

ytpa m`Îik ,milaben mdy ytpd zegeka `l ,dnvr ytpa
,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥

úéìeáb Lôða,zlaben ytpa -íà-ékxe` ly dpigaa - §¤¤§¦¦¦
éwîâø ãòå dLàøî äìòîlî äéìò ó,dìdbixcndn - ©¦¨¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl cr ytpay dpeilrd
,laben izlad '"d xe`"a mitwenì"æç eøîàL Bîk5ìkà" : §¤¨§£©©¨

,"àéøL àzðéëL äøNò éadxey micedi dxyr lk lr - ¥£¨¨§¦§¨¨§¨
,dpiky,äìòîlî íäéìò ,øîBìkepizeaxy jxcÎlr ixd - §©£¥¤¦§©§¨

lr dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne` l"flk,l`xyi ipa

i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk mb
" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id dpeekdy`" ,"lklr

ÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry ,"lk
xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb df
ote`a ok mb `ed xe`d
xe` df ,oky .siwn
lekiy leabÎila zpigaay
ote`a wx ytpa lawzdl

.siwn lyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
òéôBä øLà "'ä£¤¦©

"eðéãé äNòî"a22÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤
,úBönäå äøBzä©¨§©¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeädxezdy - ª¨©

md `edÎjexaÎyecwde
,ixnbl cg` xacïðBkúé¦§¥

,äìòîlî eðéìò äøLéå§¦§¤¨¥¦§©§¨
-"epilr",epilrn ,

,siwn zpigaaBúBéäì¦§
Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥
eðLôða Laìúî¦§©¥§©§¥

ïk ìòå ,eðìëNå,okle - §¦§¥§©¥
eðìëNa íéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦§¦§¥
úeáøòäå úeîéòpä©§¦§¨£¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î¦Ÿ©§¦©§¦¨

,`edy -ìeáb éìa§¦§
ïðBkúî øLà ,úéìëúå§©§¦£¤¦§¥

a eðéìò äøBLåäøBúa ,"eðéãé äNòî",zcnlpd -úBöîe- §¤¨¥§©£¥¨¥§¨¦§
,zeyrpd.à÷åc íéaøa,miaxay zeevnae dxeza `wecy - ¨©¦©§¨

,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyieðéúBaø eøîà äæ ìòå§©¤¨§©¥
ì"æ20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :mlera devn xky - ©§©¦§¨§©¨§¨¥¨

,zelaben izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd
mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr ze`addfd,oky .

dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd mlerd
,laben izla xe` zelbzd,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék- ¦¦¤§¨¨¨§©¦

,leabÎila `edy xe`d z`Lôpä úeèMtúäa íà-ék¦¦§¦§©§©¤¤
.óebäîgeka ,sebd ony zelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - ¥©

,leab ilay zelbzd biydl ytpdúàæ íb óàågekay - §©©Ÿ
df ixd - f` z`f biydl ytpd,ãñçä Cøc ìòcqg df ixd - ©¤¤©¤¤

,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepy `edÎjexaÎyecwdn
áeúkL Bîk23Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ùã÷ä úøâà
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
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שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים יתגלה˘ÓÏ‰"שלמה" ].‰'שע"י
אור". עוטה עה"פ הצ"צ ˘ËÈÏ"‡:19.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, תהלים 21.קידושין

יז. ˘ËÈÏ"‡:22.צ, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, תהלים



ixyzצו a"k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב קודש שבת יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

"eäNòîk24cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©£¥
,`edÎjexaÎyecwdnì"æø eøîàL Bîëe25-Ceøa-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨¨

.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä.`eal cizrl mxky z` lawl - ¥Ÿ©©©¦¦
zlaben `idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky

`idy ixg` mb -
oi`e sebdn zhytzn
- sebd zelabd dilr
`edy xky lawl lkez
yecwd jixv ,laben izla
gek dl wiprdl `ed jexa

.jk lrïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íéëàìna26oi`y - , ©©§¨¦

zelbzd lawl mgeka
,zlaben izlaBîk§

,éúBaøî ézòîMLcibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekd - ¤¨©§¦¥©©
,yhixfnnCàìî àöîð elà ék27ãçà28ãîòîa ãîBò ¦¦¦§¨©§¨¤¨¥§©£©

,ãçéa ìàøNiî äøNòmicedi dxyry dn wx df ixd - £¨¨¦¦§¨¥§©©
ixd dxey - "`ixy `zpiky dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp

,dpikyd myåéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa íéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦§¦§¥¨¦Ÿ¨¨
,eäéìò àéøLc àzðéëMî ,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà¥¨¨¨©©§¦§§©§¦¦§¦§¨§¨§¨£©§

,mdilr dxeyd dpikydn -Búeàéönî ìhaúî äéäL ãò©¤¨¨¦§©¥¦§¦
.éøîâìeilr dxyn dzidy milecbd cgtde lehiad cvn - §©§¥

oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr lr dxeyd dpikyd z`xyd
dxeza dyrn zrya miwqer md29c"yz zegiyd xtqa .30

zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p v"iixedn x"enc` w"k `ian
owfd epaxy dnl ribdy drya ixd ,dipyd mrta ef dyecw
enk" miiqne ,mik`ln iabl zenypd zlrn zece` xacn
zece` r"p (a"yxedn) iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy

(ddbda) d"l wxt "`ipz"a lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld
oeyld xne` `ed o`k eli`e ,"ixenn izrnyy" oeyld aezk
`ed "ixenn izrnyy" :jk lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy"
izrnyy"e ,yhixfnn cibnd axd zyecw ceak cedl oeekzn
epxenl dpeekd "izeaxn
axde aehÎmyÎlrad
xg`l .yhixfnn cibnd
w"k my xne` ,okn
,r"p v"iixden x"enc`
zyecw ceak ced xn`
ixen ia` ipec`) x"en``
zeklddn od el`y ,(iaxe
zece` ocrÎoba micnely
iabl zenypd zlrn
'"ied xe`"n milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln
,l`xyin dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy
w"k jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl
rbepa mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc`
dncwd "`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl
xne` `edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl
zepeer lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr

oldl .mc`d31el xn` r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wega zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,xnelk - ©¤¤¦§¨

e` wqra miwqery dl`a
mipipr mdy ,dceara
enk `l) ynyd zgzy
on `lirl" `idy dxez
on dlrnl ,"`yny

iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`
mivl ayen dyrp df `l`
,"ipira rx" df ixd -
éòøå éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©§¥©

'ä ìà íéLbpä34äLbä" , ©¦¨¦¤©¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ב.25.ורה ק, ‰Ú¯˙26.סנהדרין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי "צ"ע

.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ "ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בפחד ואינם  כו' בטלים  אינם  דהעשרה  "והא
בטלה  - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו'

להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן 30.97ֿ98.הבחירה 31.101.ע' Î"˜32.ע' ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם בפ"ע.‰‡ÌÈÂ¯Á"צע"ג הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .

- לראשונה נדפס (3ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·.מאז בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות
ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד ˘ËÈÏ"‡:33.וה"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יז ב, קהלת - הכתוב ‰Ú¯˙34."ל'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה



צז ixyz a"k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"älôz Bæ ¯35,dltzd zceara miwqerd dl` xnelk - , §¦¨
-àðîçø "íéöì áLBî" äNòð äéðôì Bà älôzä øçàå§©©©§¦¨§¨¤¨©£¨©¥¦©£¨¨

ì"æø eøîàL Bîk ,ïìvì36íäéðéa ïéàå ïéáLBiL íéðL" : ¦§¨§¤¨§©©§©¦¤§¦§¥¥¥¤
,"'eë äøBz éøác,"mivl ayen df ixd -áLBî" äNòð íàå ¦§¥¨§¦©£¨©

,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨
,l`xyinàzðéëLc¦§¦§¨

eäéìò àéøL- ¨§¨£©§
,mdilr dxey dpikydy
àðì÷e àðBaìò Eì ïéà¥§¤§¨§¨¨

àzðéëLcoelwe oealr - ¦§¦§¨
,dpikydäfî ìBãb̈¦¤

íàå ,ïìvì-àðîçø©£¨¨¦§¨§¦
ì"æø eøîà37øáBòä ìò ¨§©©©¨¥

÷çBc"L øúqa äøáò£¥¨©¥¤¤¥
-ñç "äðéëMä éìâø©§¥©§¦¨©

,íBìLå,ixd -øáBòä §¨¨¥
÷çBc ¯ íéaøa äøáò£¥¨¨©¦¥
ìL äîB÷ øeòL ìk̈¦¨¤
úéLàøa øöBé¥§¥¦

ìBëéák38ì"æø eøîàL Bîk ,39,"'eëå àeäå éðà ïéà" :- ¦§¨§¤¨§©©¥£¦§§
,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki

.my zexyl dleki `id oi`y"íéèäøa øeñà Cìn"L àlà¤¨¤¤¤¨¨§¨¦
'eë40dpevx cbp dxeywk - "xeq`" ly ote`a `id dpikyd - .

oelwe oealr meyn jka yi ixd - dfk mewna zexyl `ly
.'"eke xeq` jln" ly ote`a my z`vnpd dpikyléå" ìáà£¨©

ì ïé÷çãc ïàîìàzðéëL §©§¨£¦¦§¦§¨
-àLã÷ dì íé÷Bé ãk©¦¨ª§¨

éøa,àeä-Cdl`l ie - §¦
,dpikyd z` 'miwgec'y
`edÎjexaÎyecwd xy`k

,dze` miwi:dì àîééå- §¥¨¨
:dl xn`ieéøòðúä"¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyi ipaìò©
ì ïé÷çãc,àzðéëLlr - §¨£¦¦§¦§¨

,dpikyl mixivn mdy
àðì÷ ïéãáòc ìòå§©§¨§¦§¨¨

àzðéëLa,dpikyl oelw minxeby lre -áeúkL Bîk ,"'eëå ¦§¦§¨§§¤¨
LBãwä øäfa42. ©Ÿ©©¨
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ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá
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.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ‡„ÂÓ"¯38.קידושין ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאגה"ת "להעיר

ב.41.רפ"ז". נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, ח"ג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

,efk xira wxàðîøä éab éçéëLc íeMîda miievne xg`ny - ¦¦§¦¥©¥©§¨¨
zeyx epnid lehil ick ,dlebd y`x epiidc ,lyend lv` miyp`

,mipey mipiprléããäà éøkãîxzid mrhy dfl df mixikfn md - ©§§¥©£¨¥
miax ly xira lhlhl e`eai `le ,aexird meyn `ed lehlhd
eyrpy cigi ly mixr x`ya s` lhlhl xizdl yi ok m` ,mzq

ixdy ,miax lyàøNé eälekéããä éab éçéëL àúaLc àøôöa énð ì §¦§¨¥©¦§©§¨§©§¨§¦¥©¥£¨¥
mi`a lkdy ,df lv` df xweaa zaya miievn l`xyi lk -

.mkgd itn dyxc renyl
,ïîçð áø øîà àlàxzen miax ly ziyrpd cigi ly xir lk ok` ¤¨¨©©©§¨

,dlek z` axrléàeæzðc àzø÷ñéc ïBâkmc` ly xird enk - §¦§©§¨§©§¦
ipa `eaix miyiy dligzn da miqpkp eid `ly ,'i`efzp' enyy
z` axrl minkg exizde ,diqelke` eaxzp okn xg`le ,mc`
oi`e ,cigid zeyxk zeixad ipira oiicr `id zipecipy itl dlek

.miaxd zeyxa lhlhl jk awr e`eaiy yegl
ly xir'e 'cigi ly xir' ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:'miaxïðaø eðz,`ziixaaøéòdligzn dzidyãéçé ìL`ly - ¨©¨¨¦¤¨¦
diqelke` eaxzpe ,mc` ipa `eaix miyiy da miqpkp eidúéNòðå§©£¥

íéaøä úeLøe ,íéaø ìL,dn` dxyr yy agexadëBúa úøáBò ¤©¦§¨©¦¤¤§¨

,cvl cvn,dúBà ïéáøòî ãöéklhal dpwz miyer cvik ,xnelk ¥©§¨§¦¨
z` axrl okn xg`l ozip `diy ick ,dkezay miaxd zeyx z`

.xirdïàkî éçì äNBòcnerd miaxd zeyx ly cg`d dvwl - ¤¤¦¦¨
,xird zligzaïàkî éçìåcnerd miaxd zeyx ly ipyd dvwl - §¤¦¦¨

,[c xeiv] xird seqaïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷ Bàici lre ,[d xeiv] ¨¦¨§¨¦¨
mi`yx dzrne ,'miaxd zeyx' mW lhazp el` dxew e` igl¥

,dixiic lkl cg` aexir gipdl xird iayezåzeidlïúBðå àNBð §¥§¥
[lhlhn-]òöîàazeaegx x`ya oke ,zexewd e` miigld oia - ¨¤§©
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היום יום . . . צח

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ְ ַהּשׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ ְ אֹוְמָרם ַהּשׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  תשרי ט"ז ראשון יום הענישה  מטרת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úçà ìò àaäå§©¨©©©
ìáà .íäéøácî úecøî úkî BúBà ïékî ¯ ãéæîa úBiðMä ïî¦©§¦§¥¦©¦©©©§¦¦§¥¤£¨
ïéc úéa ïúBà ekä íàå ;ä÷Bì Bðéà ,äNò éáiçî úçà ìò àaä©¨©©©¥©¨¥£¥¥¤§¦¦¨¥¦

.íãéa úeLøä ,äøáòä ïî ÷éçøäì éãk úecøî úkî©©©§§¥§©§¦¦¨£¥¨¨§§¨¨
רק כי כותב הוא  אחד מצד ביאור: טעונים  הרמב "ם  דברי

ה 'שניות ' איסורי  מדרבנן)על ערוה ולא(איסורי מלקות עונש  יש 

עליהם שגם  וכותב  ממשיך  הוא  מיד  אך  'עשה ', איסורי על 

מה כן, ואם  העבירה . מן להרחיק  כדי להכות  דין בית  רשאים 

ל'שניות'? 'עשה ' איסורי בין  ההבדל

המפרשים : נחלקו  הדברים  ובביאור 

הגמרא  דברי פי על מפרש  משנה ' א)ה 'מגיד פו, (כתובות

– עושה  ואינו לולב  עושה , ואינו סוכה  עשה  לו "אומרים 

הניתנות במלקות  מדובר ולא  נפשו". שתצא  עד אותו  מכים 

קיוםxg`lכעונש  על כפייה  כאמצעי אלא  עבירה , שנעשתה 

לעשותה  ומסרב בה  שחייב  כאשר המצוה  הסוכות, חג בתוך (כגון

לקיימן) ומסרב ולולב סוכה במצוות זמןמחויב שעבר לאחר  מיד  אך ,

לא והמלקות  החיוב  בטל כבר  שהרי להלקותו  אין החיוב

מצות ֿעשה . ביטול על לוקים  אין עונש  בתורת  ואילו  יועילו,

מכת דין בית  אותו הכו  "ואם  הרמב "ם : כוונת  וזוהי

היינו  – העבירה " מן להרחיק  כדי dzyrpyמרדות mcew
dxiard' עשה' איסורי  חלוקים  ובכך מכן, לאחר  לא  אך

לאחר עונש  בתור  מלקות חיוב  יש  שעליהם 'שניות ' מאיסורי

העבירה .

שלאחר לענישה  הרמב "ם כוונת את  המפרשים  יש  אך

לאו  איסור  על מלקות לחיוב  שבניגוד אלא  (כגון מעשה,

על ה'שניות') מדובר  כאן  העבירה , על  וכפרה עונש  לשם שהוא 

וזאת הבאים , המקרים  ומניעת הרתעה  לשם  הבאה  ענישה

וכדברי הביתֿדין, דעת  שיקול  כפי  השעה , לצורך  בהתאם 

א)הגמרא מו, סייג(סנהדרין לעשות כדי  ועונשין  מכין  דין "בית 

יוונים בימי בשבת  סוס  על  שרכב  באחד ומעשה  לתורה,

לכך שראוי  מפני  לא  – וסקלוהו  דין לבית  (שהרי והביאוהו 

הדין) מעיקר מיתה חיוב עליו שאין מדרבנן באיסור שהשעהמדובר אלא ,

לכך" כאן)צריכה  פענח וצפנת עוז מגדל .(ראה

ה'תשפ"א  תשרי י"ז שני יום חמץ  לבדיקת טהרה בדיקת בין

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïé÷ãBa ïéà¥§¦
.änçáe ,äðáì úéìèî éab ìò àlà ícä©¨¤¨©©¥©§¦§¨¨©©¨

הרמ "א  כתב ס"ד):וכן קצו סי' לאור(יור"ד תהיה  "הבדיקה 

הנר". לאור ולא היום 

לתמוה : יש  ולכאורה

חמץ בדיקת לענין מדוע  הנר, אור  על עדיף  היום  אור  אם 

ב)אמרו  ז, הנר(פסחים לאור  אלא  החמה  לאור בודקים  שאין 

אכסדרה  ואפילו  לבדיקה, יפה  הנר  שאור רק מפני לו שיש (חדר

מחיצות) י"ד שלוש בליל לכתחילה  בה  בודקים  מאוד, רב  שאורה 

הנר ס"א)לאור  תלג סי' א"ח ?(שו"ע

השלמים ' ה 'תורת  סק"ט)מבאר  קצו סי' :(יור"ד

שאין במקום  ובסדקים, בחורים  להיות  צריכה  חמץ  בדיקת 

היום שםאור ולמצוא  לחפש  יוכל הנר  לאור ורק  בו, שולט

את או  המטלית  את להביא  אפשר הדם  בבדיקת  ואילו  חמץ,

היום . לאור לבדוק  יותר  טוב ולכן גלוי למקום  החלוק

מאשר היום  באור יותר  ניכר  הצבע  הדם , בבדיקת  ועוד:

ממשות את  מחפשים חמץ  בבדיקת  ואילו  הנר , לאור  בלילה

צבעו. את  בודקים ולא  החמץ 

הרמ"א  עוד  :(שם)וכתב 

ה 'צמח  ומוסיף  הנר . לאור  הדם  בדיקת  מועילה בדיעבד

שם)צדק ' יור"ד דינים שבעה(פסקי מספירת  חלק  היא  הבדיקה  :

וודאי ולכן  meiaנקיים , zeidl `id dkixvשלכתחילה אלא ,

אך  החמה, לאור  לבדוק כדי  החמה  הנץ עד  להמתין  צריך

שבדקה או  הנר  לאור החמה  הנץ  קודם בדקה  אם בדיעבד

הועיל. זה  הרי – הנר  לאור  אפל בבית ביום

ה'תשפ"א  תשרי י"ח שלישי יום מקרה  אינם פעמים שלוש

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äMàä ïéàL¤¥¨¦¨
ìL epòa÷zL ãò úñå úòáB÷.íéîòt äL ©©¤¤©¤¦§¨¤§Ÿ¨§¨¦

בכך  אין  עדיין זהה  במועד פעמיים  דם  רואה  האשה  כאשר 

רק זמן  באותו  היו הראיות  ששתי  יתכן כי  וסת', 'קביעות

אירע שהדבר  להניח  אין פעמים  שלש  ראתה  אם  אך  במקרה ,

לראות טבעה  הסתם  מן אלא  יתמיד', לא  'המקרה  כי  במקרה ,

ותראה תשוב  להבא  שגם  להניח יש  ולכן זה, במועד  תמיד

זמן ב)באותו אות הוספות הערות, קובץ .(ראה

שנישאה אשה  כגון  נוספים , בדינים מצאנו לכך בדומה 

להינשא ואסורה  כ'קטלנית ' מוחזקת  מת ובעלה  פעמים כמה

אירעה כולם  ומיתת  המקרים  בין  קשר  יש  הסתם  מן  כי  עוד,

על  יחזור  שהדבר לחשוש  יש ולכן האשה, של טבעה מחמת 

להבא . גם  עצמו

שבהם הפעמים  מספר לגבי הדינים בין  הבדל יש  אמנם,

פעמיים שלאחר נפסק 'קטלנית ' לגבי החזקה: נקבעת 

כקטלנית  מוחזקת  היא  כבר  בעליה  ומתו  איסורי שנישאה  (הל'

לא) פכ"א, פעמיםביאה שלש  לאחר  שרק  נפסק זו  בהלכה  אך ,

וסת . קובעת  האשה 

נקבעת חזקה  האם  להלכה  ספק יש  כי  הוא , החילוק  וטעם

של  שאלה  שהיא  'קטלנית ' לגבי ולכן בשלוש , או  בפעמיים 

נחשבת פעמיים  לאחר שכבר  ונוקטים  מחמירים  סכנה 

שלוש לאחר אלא חזקה  קובעים  אין וסתות  לגבי אך קטלנית ,
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הוסת ביום  ותראה  תשוב  שמא לחשוש  החיוב  כי  פעמים ,

קובעים ואין  בזה  מקילים  ולכן  מדרבנן, אלא  מהתורה אינו

פעמים  בשלוש  רק  אלא  בפעמיים  יבמות חזקה  יוסף נימוקי (ראה

ב) .סד,

סופר ' קעה)וה 'חתם  סי' יו"ד ומבאר :(שו"ת מוסיף 

זמן באותו רבות  פעמים  ראתה  אם אפילו הדין , מעיקר 

הדבר כי זה , במועד ותראה  שתשוב  לחשוש  כדי  בכך  אין 

וכן מאכלים , סוגי כגון חיצוניים  גורמים  להשפעת  נתון

די ולכן לכך , לחשוש  החמירו  שחז"ל אלא  הגיל  עם  משתנה 

ולא רצופות  פעמים  שלש  ראתה כאשר  רק  ולחשוש  להחמיר

מכך. בפחות 

ה'תשפ"א  תשרי י"ט רביעי יום חיים  בבעלי לטריפה טריפה אדם בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰BlL èLå àøáð¦§¨¥¤¤
ïéàå ,ãìå Bðéà elàî ìôð ìk ...Bøeahî øñç äéäL Bà ,íeèà̈¤¨¨¨¥¦©¨¥¤¥¥¥¨¨§¥

.äãì äàîè Bnà¦§¥¨¥¨
טומאת טמאה  ולד, שם  עליו שיש  נפל שהפילה  יולדת 

לנקבה)לידה  ושבועיים לזכר ימים ולד (שבעה הפילה  אם אבל  ,

היא הרי בלעדיהם , לחיות  יכול אדם  שאין אברים  לו שחסרים

לידה . מטומאת טהורה 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

אמוראים  ב)נחלקו  כג, שבחסרונם(נדה האברים  שיעור  מהו 

ואמו ולד שם הנפל על לדעתאין  לידה : טומאת  טמאה  אינה 

הארכובה ' 'עד רגלו חסרה  אם  זכאי, רגלו,רבי כל שחסרה (היינו

והברך) אמוהשוק ולכן  רב, זמן לחיות  יכול ואינו טריפה  הולד

רגלו חסרה  אם רק  יוחנן, רבי  ולדעת  לידה. מטומאת  טהורה 

פחות רגלו חסרה  אם  אבל טמאה , אמו  אין טבורו ' מקום  'עד

הארכובה)מזה שחסרה טמאה .(אף ואמו  ולד זה  הרי -

בגמרא א)ומבואר  כד, שטריפה(שם כדעה  סובר זכאי  שרבי

לחיות  יכולה חודש)אינה  עשר משנים רגליו(יותר חסרו אם  ולכן ,

ואילו טהורה . ואמו ולד נחשב  אינו הארכובה  מן למעלה  עד 

אם גם  ולכן  רב, זמן לחיות  יכולה  שטריפה  סובר  יוחנן רבי 

ואמו ולד  הוא  הרי  הארכובה , מן  למעלה  עד רגליו  חסרים

ואמו כמת  נחשב  טבורו, מקום  עד  חסרים  הם  אם  ורק  טמאה ,

טהורה .

חיה אינה  שטריפה  הסובר  הרמב "ם כן פי"א ואם שחיטה (הל'

חסרוה"א) אם  שרק  יוחנן  כרבי שפסק  - כאן  הרמב"ם  דברי  ,

עד  רק חסרו  אם אבל ולד, אינו  טבורו  מקום  עד רגליו 

ולד  הריהו  חודש)הארכובה עשר משנים יותר לחיות יכולה טריפה –(כי

חיה ! אינה שטריפה  לדבריו סותרים 

סופר ' ה 'חתם  רבי)ומבאר ד"ה שם :(נדה

טריפה אכן  הארכובה  מן  למעלה  עד רגלה שנחתכה בהמה 

הי"א) פ"ח שחיטה ירכה ,(הל' על הנשענת  בבהמה  רק  זהו  אבל

על  להישען  מבלי ולשכב  לשבת  שיכול אדם  כן שאין  מה 

טריפה . אותו עושה  אינו הירך חסרון – ירכו 

ה'תשפ"א  תשרי כ' חמישי יום מסיני' למשה 'הלכה

:„ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äëìä äæ øáãå§¨¨¤£¨¨
.éøîæa ñçðét äNòî ¯ äæ øáãì äéàøe ,àeä éðéqî äLîì§Ÿ¤¦¦©§¨¨§¨¨¤©£¥¦§¨§¦§¦

המשניות)הרמב "ם  לפירוש למשה(בהקדמתו 'הלכה מגדיר 

עליו בו ... נקשר  ואינו  במקרא  רמז לו  שאין כ "דבר מסיני '

דין הכיצד מובן לא  כן ואם  מסיני ". למשה  הלכה נאמר לבדו 

למשה 'הלכה הוא  בו" פוגעין קנאין – ארמית "הבועל

שמפורש בזמרי " פנחס מעשה  זה  לדבר  "ראיה  כאשר  מסיני ',

בתורה ? שלימה  בפרשה 

ויש ֿלומר :

בגמרא  א)מסופר פב, רבינו:(סנהדרין למשה  אמר  שפנחס 

למדתני כך ipiq"לא  xdn jzcxaפוגעין קנאין ארמית הבועל

למשה נאמרה  בו " פוגעין ש "קנאין  שההלכה  ומכאן בו?",

זמרי. מעשה  לפני  שנה ארבעים  קיימת והיתה  מסיני

בתשובה זו הלכה  לפנחס אמר  לא  רבינו שמשה  [ומה 

[לקנאי] לו מורין "אין זו  שהלכה  משום  זה  הרי – לשאלתו

מעשה " בשעת שהוא  ה"ה)ואע "פ  משה(להלן ענה  לא  ולכן

איהו לאיגרתא  "קריינא  לו אמר  אלא לימדו כך שאכן לפנחס

פרוונקא " שם)ליהוי בגמ' ].(כמסופר

נשארה עדיין בתורה , נכתב  זמרי שמעשה  לאחר גם  ולמה 

ש 'נקשר ' אף  מסיני', למשה  'הלכה  של  בסוג זו הלכה 

בכתוב ?

כמו עבודה ֿזרה , של  התחלה  בזה  שהיתה לפרש  יש  כי 

יח)שכתוב  כה, אחותם(במדבר מדין נשיא  בת  כזבי דבר "ועל  :

דבר על המגפה  ביום  אתxertהמוכה הרג  פנחס  זה, ולפי ."

שגרם בגלל אלא ) ארמית ', 'בועל היותו בגלל (לא  זמרי

מסוימים שבמקרים  הדין וכמו עבודה ֿזרה , לעבוד להתחיל 

בעונש חייבים  שלא  כאלו גם  הורגים , ואף מענישים , דין  בית 

דין בית  שרואים  וכיון  לתורה , סייג  "לעשות  כדי עצמם מצד 

מה כפי הדבר  ולחזק  לגדור להן  יש  בדבר  העם  שפרצו 

להם "שירא ה"ד)ה  פכ"ד סנהדרין .(הל'

" של  הדין `zinxואם ֿכן lreaהוא בו" פוגעין  קנאין  –

נקשר ואינו  במקרא רמז לו ש "אין מסיני ' למשה  'הלכה  אכן

בו".

(3 'rd 150 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  תשרי כ"א שישי יום גוי  ספק יהודי, ספק

:ÂÎ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äöçî¤¡¨
.ìàøNék BúBéçäì äåöî ¯ äöçîì§¤¡¨¦§¨§©§§¦§¨¥

זו: בהלכה  נחלקו  הראשונים

ותוספות  רש "י ב)לדעת  טו, נמצא(כתובות תינוק  כאשר  ,
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מאחר כי  צדקה, של מממון לפרנסו יש יהודים שרובה  בעיר 

חצי כאשר אך יהודי , שהוא  להניח יש  יהודים שהרוב 

לפרנסו, חובה  אין נכרים  וחצייים  יהודים  הם  העיר  מתושבי

ממון מוציאים אין  מספק  מב)כי אות שם, כתובות שיעורים .(קובץ

מצוה מחצה ' על ב'מחצה  שגם כותב  הרמב"ם  אך

יתכן הספק ומחמת  מאחר  לפרש : יש  ובטעמו להחיותו,

כיהודי התורה  דיני  כל את  לקיים  חייב  הוא  הרי יהודי, שהוא 

יהודי, שהוא  לחשוש  ועליו לחומרא' דאורייתא  'ספיקא  שהרי 

אם אפילו  לפרנסו  חייבים  מצוות מקיים  הוא  ולמעשה  ומאחר 

מצוות שבע  לקיים  עליו שקיבל גוי אפילו  שהרי יהודי, אינו

לפרנסו צריך תושב') ('גר נח אמר בני  ד"ה שם כתובות סופר (חתם

.רב)

כאן הנידון  אין הרמב "ם  לדעת  אחר : באופן  המבארים ויש 

האם הוא  הספק  שהרי  מצוה , ספק  אלא ממון ספק נחשב 

ולפרנסו. להחמיר  יש  ולכן  צדקה , במצות לגביו  חייבים

היא ההלכה  כהונה  במתנות  לשאול: יש  כך על אך

של  שבמצוה  הרי  לכהן, אותן  לתת  צריך  אין ספק  יש  שכאשר 

להוציא ולא  ממון ספק  כדין מספק לנהוג יש  ממון נתינת 

מחמירים ? צדקה  בספק  כאן ומדוע  מהנתבע,

הן הרי הכהן, של אינן אם כהונה , במתנות  לחלק : ויש 

מהמוחזק , מוציאים אין ומספק בהן , המחזיק  לבעלים  שייכות 

בעלים לה שאין כיון  הצדקה , מקופת  צדקה  נתינת לגבי  אך

ולפרנסו להחמיר  יש  מספק  מהם , מוציאים  שאנו  מסוימים

שם) שיעורים .(קובץ

ה'תשפ"א  תשרי כ"ב קודש שבת בימינו  לכהן שבויה איסור

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äéeáMä©§¨
äìòáð ànL ;äðBæ ÷ôñ àéäL éðtî ,äpäëì äøeñà ...úécôpL¤¦§¥£¨¦§ª¨¦§¥¤¦§¥¨¤¨¦§£¨

.éBâì§
המלך ' הכ"ג)ה 'שער  של (פי"ט חידושו את הביא 

שנשבתה אשה  לשאת  לכהן  איסור אין  בימינו כי המהרשד"ם 

נאנסה שמא  הספק מחמת  הוא  האיסור של טעמו כי  לנכרים ,

יחוס מהכהנים  אחד  לאף  אין  בימינו  אך לכהן , בכך ונאסרה 

להם להתיר  יש  ולכן כהנים, ספק  בגדר אלא ואינם  ברור 

אם וגם  נאנסה ; אמנם  אם  ספק  ספקא': מ'ספק  שבויה לשאת 

לו. אסורה  ואינה  כהן  איננו  שמא  - כן

לכהן: השבויה  איסור  בגדר תלוי זה  חידוש  אולם 

שנאנסה , מחשש  היא האיסור שסיבת אע"פ  כי  סוברים  יש 

מדרבנן, וודאי  כאיסור הוא  הרי  חז"ל  אותו שקבעו לאחר  אך

מחשש חכמים  שאסרום  נכרים ידי  על שיוצרו  גבינות כמו

הן למעשה  אך נבילה , של בעור  העמידום  היצור שבתהליך

של  היא  הגבינה אם ספק  במקום  וגם וודאי כאיסור נחשבות 

ספיקא מספק  להתיר  אין כן נכרים  אם וגם נכרים, של היא אם (ספק

נבילה) בעור העמידוה אם ספק נחשבת– חכמים גזירת  לאחר  כי ,

מדרבנן וודאי כאן)כאיסור  פענח צפנת סו, אהע"ז מהדו"ק ביהודה .(נודע

ביהודה' ה 'נודע  השלכה(שם)וכתב  אף  מצאנו  זה  שמטעם 

ומפתה אונס  של קנס  חיוב  בה שאין  שבויה  לדין ממונית 

כבעולה  שנחשבת  לבתולה)משום  אלא קנס שחכמים(ואין ומכאן 

אחרת . הוכח לא  עוד כל כבעולה  שנחשבת  קבעו 

וודאי כאיסור  נחשבת אינה  שהשבויה  סוברים  יש  אך

שמא הספק לצד לחשוש  יש  כי קבעו  שחכמים  אלא  מדרבנן ,

ספק מדין להתיר יש  נוסף , ספק  לכך  יצטרף  אם אך נבעלה,

ספיקא .

חילקו לא  שלגביו  נכרים  גבינת  לאיסור  דומה  הדבר ואין 

למרות גוי, ידי על  שיוצרה  גבינה  כל ואסרו בגזירתם חז"ל

כשרים  מרכיבים  ידי על שנעשתה  בה  מאכלות שניכר  הל' (ראה

הי"ד) פ"ג בעצםאסורות כאיסור  שנחשבת  היא  התקנה גדר  ולכן ,

שלא התברר אם  שבויה , איסור  לגבי אך כספק , רק  ולא 

דינו התברר, לא  כשהדבר  גם  ולכן מותרת , היא  הרי נבעלה

נוסף  ספק  עם  בצירוף  להתירו ויש  בלבד, איסור  (ראה כספק 

ח) פז, סי' א יצחק .מנחת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oiaexir(iyily meil)

,lzekd iciv ipyn zehen cinrn did eli` lagd zcin dzid
.ezcicna jiynne

znd oicd lr dywn `xnbdzcin z` xryl icy `ziixaa x`a
:dcicn `la lzekdïðz ïðà àäåm`y ,epizpyna epipy ixde - §¨£©§©
xdl e` xcbl ribd,Búcéîì øæBçå Bòéìáîjixv `edy ,epiidc ©§¦§¥§¦¨

zeyrl egixhdl oicd on did o`k s`e ,laga eriladle gexhl
.cala cne`a icy dfa eliwd recne ,ok

:`xnbd zvxzníúä,xcb e` xd iabl epizpyna my -àçéð ¨¨¦¨
àzLéîLzmdly retiydy ,xnelk ,mda ynzydl zvw gep - ©§¦§¨

,mriladle mab lr zelrl xacd lwpe ,icn xzei sewf epi`
,dcicn `la mcne`l minkg eliwd `l jkitleàëäo`k - ¨¨

,lzek iabl `ziixaaàzLéîLz àçéð àì,ea ynzydl gep oi` - Ÿ¦¨©§¦§¨

ea eliwd jkitle ,eriladl xacd dywe ,icn xzei `ed sewfy itl
.llk dcicn `la eagex z` cen`l icy minkg

:`iba xeciw oic oipra l`eny ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áøi`y `iba oixcwny minkg ©§¨¨©§¥Ÿ¨

,eriladl xyt`àlàote`a,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàL ¤¨¤¥©¦§¤¥§¤§
xy`ke ,ea jldl gepe ,jk lk sewf epi` `ibd retiyy ,xnelk
ly zlewyn eteqay heg-] mi`pad zlewyn heg milylyn
[`ed xyi m` lzek zcicnl ea miynzyn mi`pady ,zxter
cxei epi` ,epiidc ,'ecbpk' cxei `ed oi` ,ezizgzl `ibd ztyn
xeiv] miccvl zlewynd z` wigxn `ibd retiyy itl ,xyi ewa
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz a"kÎf"h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ט"ז ראשון יום

-miypxtq
dhFq zFkld¦§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המגילה 1) כתיבת דיני הסוטה, השקאת דיני רבינו בו ביאר

אני, טמאה המגילה שנמחקה אחרי אמרה ואם ומחיקתה,
עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו

סוטה. מנחת בהיכל,

.‡ÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.·ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב
להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל

והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,
בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.Ê:¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ‰ÏÈla d·˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk - 'B‚Â ·È¯˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,¯ÓB‚Â ·˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia da¯wL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙·È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25Ú¯ÙÓÏ d·˙k .26- ‰l‡‰ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

¯„q‰ ÏÚ27- ‰Úe·M‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d·˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.·˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב קרבן מפסוק 25)שאין למדוה יז: בסוטה
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר:
מה  המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על להלן: ונאמר

ביום". סוטה מגילת אף ביום הפוך,26)המשפט בסדר
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המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב כמו 27)הקדים
בפרשה. כתובות שהן

.Á˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

¯Èp‰ ÏÚ ‡Ï ·˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡¯zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32¯ÙÒ ˙l‚Ó· ‡l‡ ,33:¯Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt - ‡¯zÙ„ B‡ ¯È ÏÚ d·˙k Ì‡Â .¯Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מעובד 33)מלוח קלף
צורכו. מפני 34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.Ë;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 

להימחק. יכול שאינו

.È„Ú ,‰ÏeÒt - ¯k ·˙k ÌL¯ ‰l‚na ¯‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
¯ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ·˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt - ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰·e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d·˙k39- ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ·˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt - Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï - ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

¯Lk - ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44·˙Bk ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ‡È·Óe ˙¯Á‡ ‰l‚Ó45¯izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

¯‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï - Ô‰Ó46¯Lk - ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף
כל  לכוס המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי

לה. הראוי כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא כי 46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה

.·ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ -49¯ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt - ÌÈÓÏ50‡È·Ó - ÏÎÈ‰a ¯ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ¯ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52¯Ù‡ ‡È·Ó BÈ‡Â .53‡È·Ó Ï·‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙È·ea˜¯54.¯ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי 49)להשקאה. שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע
מבחוץ  עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום

רקוב.54) ירק

.‚È:¯Ó‡pL ,¯ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc¯˜a ¯tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜¯˜a ‰È‰È ¯L‡55¯ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ¯ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.¯Lk -»≈

שהרי 55) המשכן, קרקע על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא
יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא

.„È.‰¯Lk - d˜L‰ Ck ¯Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙¯L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ ‰ÁÓ e‡È·ÈÂ ,˙¯L57¯Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙¯L ÈÏÎa ‰LcwL58‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Û¯Oz BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰¯ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»

'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»
‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ

˙Ù¯O dlk ‰Án‰ È¯‰ -62el‡Ó „Á‡ Ú¯‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈
.ÔÈÏÎ‡ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ‡ - ıÓw‰ ·¯wL ¯Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי ואינה הגוף קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
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קה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי שתיבדק, זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó ÌÈ¯ÈLÂ ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ - ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח. על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא 
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי  על ואף בבית, ורוגז לכעס וגורם אחרים בפני שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט
אלא  לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי בודק
אשתו.88) ביתו.89)זו בני אלו

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

˙BÎÏ‰ :ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿
- ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ
‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי
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˙BÎÏ‰ .‚ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .· .‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿
n‰Â .‰ËÈÁLÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»

.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ ¯L‡ Ïk Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ ‰l‡‰ ˙·ÚBz‰4,Ì‰ÈL - ¯ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆

˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈ·iÁ - ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»
‰Úe·˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ

ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙¯k‰ ÏÚ ¯˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחריֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ"א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ"ח רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתבֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, עלֿידי כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני תורים מביא ועני בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ"י מבוארים דיניהם ופרטי סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.·eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»
ÔÈ˙ÈÓÓ - Ì‰ÈOÚnÓ eL¯t ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ

Ô‰a ‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡¯˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי "שכל בה"ז לקמן שכתב וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי
ה"ב). סנהדרין מהל' (פי"ח עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח:) (סנהדרין יהודה ברבי יוסי רבי של לשונו
התראה  ניתנה שלא לפי התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק אףֿעלֿפי ורבינו אסור). זה שדבר (היודע
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó - ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ·ÎBM‰Â ;¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב.12) מט, סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL ˙BÈ¯Ú‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
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BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»
‡a‰Â ;‰È·‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»

Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח. פ"ב לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אףֿעלֿפי
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza17‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰Ù¯O·18˜Áa dÏÚB·e ,19Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם
ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין

א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.Ê˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa -23- ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב, לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa29˙ec¯Ó ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ31BÈ‡ - ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ"א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט,

ב.26) י, בחייבי 27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ"א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי

ומקרה  מקרה בכל להחליט לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי "דור שנאמר: לגירות, שלישי
על  שבא גדול כהן וכן שני, דור ולא ט) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי
"מכין  רבינו: כתב לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק כדי
עשה, בחייבי ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.Ë,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

¯·„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï·‡ ;ÏÚ·p‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ -35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt - ÔBˆ¯a38Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆

Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯z ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚ·ËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆
.˙Bˆ¯Ï d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כיֿתצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(מגידֿמשנה). בו חייב כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
במגידֿמשנה, [כתב לאנסו. לעצמה וקרבתו אשה שתקפתו
ואם  הערוה על שיבוא גויים לו אמרו אם רבינו, שלדעת
אלא  קישוי שאין מיתה, חייב הוא - עליה ובא יהרגוהו, לאו
יסודי  מהל' בפ"ה אומר רבינו שהרי תמוהים, ודבריו לדעת.
גילוי  זרה, עבודה החמורות: העבירות ששלוש ה"ד, התורה
אם  יעבור, ואל ייהרג בהן שנאמר דמים, ושפיכות עריות
על  ועבר השם, קידוש של מצותֿעשה ביטל זה הרי עבר
מלקים  ואין אותו ממיתים אין אבל השם, חילול של לאו

לכך]. שאנסוהו מכיוון א 35)אותו, יכול כלומר, ינו
אונס. בטענת המין.36)להפטר אם 37)אבר אבל

זה  הרי העריות, מן אחת ותקפתו ונתקשה, לאשתו נתכוין
וראה  בהיתר, היה לדעת שהקישוי כיון ופטור, אונס נקרא

הראב"ד. כרבא.38)בהשגת - ב נא, שם 39)כתובות
אומרת  היא אם אפילו ולפיכך אלבשה", "יצר בגמרא:

פטורה. - בכך רוצה שהיא בפירוש,

.È‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎn‰40‡¯˜p‰ ‡e‰ - „·Ïa ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»
‰¯ÚÓ41Ïk ÒÈÎn‰Â .‰¯Ú‰ d¯˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓ , «¬∆ƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»

¯ÓB‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯·‡‰42˙B‡Èa‰ ÏÎ·e . »≈∆«ƒ¿»≈¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓBb‰ „Á‡Â ‰¯Ún‰ „Á‡ ,˙B¯eÒ‡‰»¬∆»««¬∆¿∆»«≈¿««ƒ

Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL43‡ÏÂ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆…ƒƒ¿«∆«¿««ƒ∆≈≈¿…
Ì‰ÈL e·iÁ˙ ‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,¯Ó‚44 »«≈»∆ƒ¿ƒ…»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ45. ƒ«≈ƒ»≈«¿«««¿

„Á‡Â)46‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk¯„k ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡a‰ ¿∆»«»«»∆¿»¿«¿»¿∆»«»»∆»
dk¯„k ‡lL47da ‰¯ÚiMÓ - (48‰˙ÈÓ Ô‰ÈL e·iÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»

ÔÈ·ÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡»≈«¿«««¿≈∆»¿ƒ
.·eiÁ‰ ‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»«ƒ

האבר.40) ב.41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב.43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב בנדה
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אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)דֿח. עוז', ו'מגדל משנה' ה'מגיד גירסת היא כן
התימנים. ובכת"י ר"מ, רומי בדפוס נד,47)הוא סנהדרין

ששני  הכתוב לך מגיד יג). יט, (ויקרא אשה "משכבי א:
ושלא  כדרכה עריות בכל "לחייב - באשה" משכבות

שם). (רש"י ד.)48)כדרכה" (הוריות כדרכה שלא ואפילו
כדרכה. שלא בה משהערה התימנים: ובכתבֿיד

.‡ÈÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.·È˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiM·e56‡È‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ ¯eËt - ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ù¯h‰ ÏÚ ‡a‰Â .¯eËt ‡e‰L58ÌÚ ·ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;·iÁ - ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,·iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡¯ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט.). (כריתות מקרבן פטור המתעסק - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב ועריות, בחלבים "המתעסק שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסףֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב. א.58)נה, עח, ב.59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב" "והרובעה ב: קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב"ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡- ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL È¯‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב.61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב: שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי במעשה א. מה, שם מגמרא משמע וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ¯ÎÊ ‡È·‰ B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰¯Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò - ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ·65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È·‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê - »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
¯eËt ÔËw‰Â67¯Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙ec¯Ó ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎÊ ÌÚ ·ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב" "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב.68)שאינו או השוכב
אחד.69) ויום שנים תשע לו מלאו שלא כרב,70)כלומר,

ויום  שנים תשע מבן פחות (נבעל) שנשכב ב נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
·iÁ - B˙e¯ÎÊ C¯c73- B˙e·˜ C¯c ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[¯eËt74‡e‰ ˜ÙÒ - ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ - [B˙e·˜ C¯c] ÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ ¯zÓ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי לו שיש אדם
נקבה  - גינוס זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס,

אנתרופי). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב: פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי"א, למעלה אע"פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ"ד (ראה אשה ספק הוא קידושין שלגבי
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי"א)
(מגידֿ מותר באנדרוגינוס - ה"ח) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
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ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa - Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈
‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡ dÚ·¯L79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»

ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰·a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰ - »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈
ÌBÈa elÙ‡ - ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿

d˙„Ï81(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»
da ‰¯Ú‰L ÔÂÈk83‰˙¯Ú‰L B‡.·iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב.80)ב. פה, זבחים ראה בעוף, רובע שאין נרבע, היינו

לבהמה, עוף שוה מקום שבכל אמרו - ב נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב: נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡84.¯eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k86Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע בן שיהיה שצריך
הי"ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם

מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב:
ואפילו  עריות מכל "אחד עלֿידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.ÁÈ‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ·ÎBM‰ ÔÎÂ88‰M‡‰Â , ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈ¯Ú‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,¯eËt ÔËw‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»

e¯‡aL BÓk ,·iÁ ÏB„b‰Â89- ÔLÈ „Á‡Â ¯Ú „Á‡ . ¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
,·iÁ „ÈÊn‰ - ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .¯eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
- ÔBˆ¯a „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa¯˜ ‡È·Ó ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eËt Òe‡‰90. »»»¿∆≈«¿

משום 88) הוא נסקלת שהבמה מה אם שם: בסנהדרין בעיא
הרי  - כששגג - וכאן שנהרג, לאדם תקלה עלֿידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף עלֿידה,

(מגידֿמשנה). מספק אותה הי"ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט.90) למעלה

.ËÈ‰Ê e¯Ú‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡¯iMÓ ‡l‡ ;˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜e·c91el‡ È¯‰ - ÔÈÏÚBa‰ Ïk C¯„k ¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰¯Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡¯a ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰¯Ú‰L BÊ ‰¯eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

כמנאפים".91) משיראו - "במנאפים א: ז, מכות

.Î,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc - ¯Oa ¯‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
ÔÈ˜ÏÓe .·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»«¿ƒ

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ92È¯‰ ?„ˆÈk .BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»≈«¬≈
ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ ‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L∆À¿«∆¬ƒƒ»»∆»¿≈ƒ

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ï˜Ò ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ∆≈
,Bz· B‡ Bn‡ B‡ B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL»¿»»¿»∆ƒ¬ƒƒ
˙‡aL ˙Á‡ ‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»««∆»
ezÏÈc‚‰Â ,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»¿ƒ¿ƒ«
ÔÈc ˙È·Ï ‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»¿≈ƒ
ÂÈ·‡ Ïl˜Óa ‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»ƒ¿«≈»ƒ
‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»¿»∆∆

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡93.‰˜ÊÁa ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck . »ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ«¬»»

א.92) פ, ה"י.93)קדושין פ"ד, קידושין 'ירושלמי'

.‡Î:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï·‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

ב.94) קסז, זינתה.95)בבאֿבתרא מכת 96)אם אבל
ולהלן  הט"ו, למעלה שכתוב כמו ספק, משום בה יש מרדות

הט"ו. למעלה איגר עקיבא רבי בהגהות ראה ועוד. פ"ג

.·Î‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰97‰È˙BeÎLa98dÏÚa - »ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»
BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ99,‰¯zÒÂ ∆»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»

‡·e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ‰ÈÏÚ100ÌeMÓ »∆»««»¬≈∆∆»∆»ƒ

‰BÊ101„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ;102¯·k , »««ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»
‰BÊa ‰˜ÊÁ‰103. À¿¿»¿»

א.97) פ, מלובשת 98)קידושין היום שכנותיה "שראוה
שם). (רש"י נדותה" ה"ב.99)בגדי פ"ו סוטה 'ירושלמי'

עליה.100) שבא שנים העידו בה 101)אם אסור שכהן
ולאחר  ז). כא, (ויקרא יקחו" לא . . . זונה "אשה שכתוב:
פ"א  (ראה שנטמאה לומר נאמן אחד עד אפילו וסתירה קנוי

הי"ד). סוטה לא 102)מהל' עדותו "עיקר שם: 'ירושלמי'
העדות  היא עליה שבא העדות פירוש: הוא". אחד בעד
"אע"פ  ר"מ: רומי ובדפוס עדים. שני יש זה ועל העיקרית,
שבכל  אףֿעלֿפי והכוונה אחד". בעד העדות עיקר שאין

משנים. פחות עדות אין כולה, קינוי 103)התורה שלאחר
להחזיקה  נאמן - שנטמאה שהעיד אחד עד גם וסתירה,
לא  משום לוקה ישראל שגם אמרו, - א נו, [ביבמות לזונה.
דין  מקור ששם הנ"ל, ב'ירושלמי' אולם וכו', בעלה יוכל
משום  לוקה אינו שישראל ומשמע "כהן", בפירוש אמרו זה,

כאן]. ומגידֿמשנה ראב"ד וראה טומאה.

.‚ÎBÊ Èza :¯Ó‡L ·‡‰104Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó »»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆«
ÔÓ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ105BÏ ‡Op˙Â106dÈ‡ - ‰˙pÊ Ì‡ , «ƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»

ÂÈt ÏÚ ˙Ï˜Ò107‰Ò¯‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú , ƒ¿∆∆«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»
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‰M‡‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa108dÈ‡ - È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡L ƒ¿≈∆¿≈»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Èt ÏÚ ˙‚¯‰109. ∆¡∆∆«ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

בתי 105)נערה.104) "את שנאמר: האמינתו, שהתורה
טז). כב, (דברים הזה" לאיש הזה 106)נתתי לאיש

סד.). (קידושין לאחרים האמינה 107)ואסורה שהתורה
(שם  אסי כרב ולא כרב לקטלא, לא אבל לאיסורא, רק לו

בהכ"א.109)שם.108)סג:). האמור באופן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי: עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.‡ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ÔzÚa¯‡ - ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eL¯b˙ ‡lL ÔÈa eL¯b˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌÈzL ·iÁ - dÏÚa ÈiÁa4¯Oa ¯‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»

Ô‰ÈL È¯‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ
„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי נכד 3)שמת או בת או בן זרע, כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי כלומר,
אביו. אשת שני.6)קורבה: התימנים: בכתבֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי ה"ח), פי"ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני חלים אחת

.··iÁ - ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ÂÈ·‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««

ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿

‰Â¯Ú BzL‡ -12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
‰iL ‡È‰ È¯‰ -13e¯‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ·‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÚ ÂÈ·‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב"לאחר גם כאן מדובר שהרי איש",

משנה'. א.10)ב'לחם נה, א.11)יבמות כב, שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי

האב  מן האב אחי אשת משום האם, מן האב אחי אשת על
- התורה מן ערוה שהיא (יבמות - אב צד יש כאן שגם

ה"ה.14)כא.). פ"א אישות -15)הל' ב ה, מכות
ט). יח, (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ·‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙¯zÓ ˙a‰ d˙B‡ - ¯Á‡16.ÂÈ·‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :¯Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ ·iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ ·iÁÏ ?EÈ·‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק סוף קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.„ÂÈ·‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
- ‰ÈÏÚ ‡·e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„·Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב.19) כמבואר

.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È¯‰ - ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,·‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
- ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿

.·‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב.20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â- ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

¯Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙Â¯Ú ‰¯Bza ¯Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a ¯Ò‡L23ÔÓ d¯eq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰¯Bz‰24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL ·iÁ - B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב "שתק
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי . . . בנך בת "ערות י) יח, (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב
לומדים  שאין ואףֿעלֿפי שם. אביי כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי שכל אףֿעלֿפי
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
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המצוות') ב'ספר השני (בשורש סופרים" "דברי נקראים
שוה' ב'גזירה נלמד זה כי אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני סופרים, מדברי ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי

ה"ב. אישות מהל' שגג,26)ובפ"א אם חטאות שתי
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני

.Êe¯Ò‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙B·B¯wÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ ¯Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,L¯b ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙·e dz·e ,‰È·‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL - BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙·e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙ¯O29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק ריש רבה' ארץ לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה
קרא  ביתֿדין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אףֿעלֿפי בעלמא", איסורא אל . . . שכב

שם). ו'מאירי' לסנהדרין, הרמ"ה כל 32)(חדושי
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח לא אחותה אל "ואשה שכתוב:
יח). יח, א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו חֿי, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה

שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט, צריכה

(מגידֿמשנה). הראב"ד

.‡ÈÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙B·B¯˜39Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚ ‰fL ‰·B¯w‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם
שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה

צז.).42)מתה. שם (רש"י קול עליו ויצא נחשד
א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק יבמות תוספתא

.·ÈdnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„Á‡ ÈB·Óa dnÚ ¯e„È ‡Ï -45d˙B‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ , …»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»

„Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL46ÌÚ ÂÈ¯Á‡ ÔÈp¯Ó eÈ‰L ¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«

.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»

יב:),45) (קדושין ששת רב אצל שהיה ממעשה זה דין למד
לוקין  שאין רבינו מדברי ונראה כאן. ההלכה בסוף שמובא
לא  אבל בה, גס שלבו מפני בחמותו, אלא מרדות מכת
לר"י  המיוחסות וב'תוספות' (מגידֿמשנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב, שם) (קידושין הזקן
במבוי". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.‚È‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ C¯c dz·e ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»
ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰Â¯Ú ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙Bi¯Î ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»

˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa47ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .48Ba B‡ ¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
È¯‰ - d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡ B‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙¯zÓ BÊÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈

.˙eLÈ‡ Ô‡k»ƒ

"שהיתה 47) תורה", אסרה ליקוחין "דרך ב : צז, יבמות
(רש"י). עליה" כשבא השניה על חייב לקוחתו, ראשונה

שם.48)

.„È‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ·‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
e¯‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dza49‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡50B‡ d˙BÁ‡ ˙·e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ . ≈∆∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»
˙Á‡k ‰ÈÁ‡ ˙a51ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .52˙a Ì„‡ ‡OiL «»ƒ»¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«
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ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53E¯OaÓe :¯Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והואֿהדין אביו, אשת של בבתה ה"ג למעלה
פ"א.50) רבה' ארץ ו'דרך ה"ד, פי"א יבמות 'ירושלמי'
חמותו 51) להיות יכולה אחת "שאשה ב: יד, כריתות

שנשא  זה עלֿדרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם
(מגידֿמשנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה

ב. ו'תוספות'.53)סב, רש"י שם שם.54)ראה
תקרא  אז אומר: הכתוב עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב מיניה "לעיל ט), נח, (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם  לא ומבשרך

(רש"י).

ה'תשפ"א  תשרי י"ז שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.·‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
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אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי
בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה
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החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.ÂË- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeht ,ez`ia xnb `le dtexg dgtya dxrnd..."

כדרכה  בין הגומר, ואחד המערה אחד חייב בעריות, אבל
לומר  ויש ברצונה. שלא ובין לרצונה בין כדרכה, שלא ובין
חייב  שהוא היינו תהיה", "ביקורת שנאמר מכיון הטעם,
תלוי  האיסור כל ונמצא מלקות, חייבת כשהיא רק קרבן
(הביאה) בה הפעולה גם להיות צריכה לכן בה, רק
עליו  שהחיוב בעריות מה־שאין־כן וברצונה, בשלימות

שיהיה. אופן בכל חייב ולכן עליה, שהוא כשם
(65 dxrde 240 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»

Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆
.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

ãycew zegiyn zecewpã

dwel `id ,dtexg dgty lr `ay cg` meie mipy ryz oa"
."oaxw `ian `ede

עונשין, בר קטן מצינו שלא שיבוש, "זה הראב"ד ומשיג
מקשו  דהא פטורה כן כמו והיא הוא, העונשין מן זה וקרבן

בכריתות". איתא והכי אהדדי,
מצינו  אבל עונשין, בר לא אמנם הוא קטן בזה: והביאור
תוקף  מקבלת מצוה, שמכשירה שפעולה מקומות בכמה
מכשירי  א. לדבר: רבות ודוגמאות מצוה. של וחשיבות
אף  ר"א, לדעת עליהם השבת את שמחללין מילה מצות
סוכה  בניית ב. המילה. ממצות חלק אינן עצמם שהם
ממצות  חלק שאינה אף הירושלמי, לדעת עליה שמברכין

ועוד. בסוכה, הישיבה
חשיבות  שמקבלים דברים גם מצינו יותר, גבוהה ברמה
שהם  אלא המצוה אפשרות את הגורמים בהיותם רק לא
החיוב  שאמנם הקטן, חינוך ולדוגמא, לחיוב. הפכו עצמם
האב  חיוב לקיום אמצעי רק אינו הבן אבל האב, על הוא
כמובא  האישי, חיובו הוא על־ידו המצוה שקיום אלא
להתעטף  שיודע קטן "..שכל - ברמב"ם מקומות בכמה
בברכת  חייבין "הקטנים במצוות", לחנכו כדי בציצית חייב
שאינו  "קטן במצוות", לחנכן כדי סופרים מדברי המזון
במצוות", לחנכו כדי מד"ס בסוכה חייב כו' לאמו צריך
במצוות". לחנכו כדי מד"ס בלולב חייב לנענע היודע "קטן
"גר  ברמב"ם ההלכה את להסביר אפשר על־דרך־זה
בין  שהגדיל קטן וכן שני, לפסח ראשון פסח בין שנתגייר
עליו  שחטו ואם שני, פסח לעשות חייבין פסחים שני
למה  משמעות לכאורה שאין והגם פטור". בראשון
כלל, חיוב בר היה לא שהרי בראשון, עליו ששחטו
להיות  יכול שהקטן אמרה שהתורה כיון מכל־מקום
על  התורה מצוות שמצד הרי הפסח, קרבן על מהמנויים

פסח. קרבן ב"גדר" הקטן נמצא האב,
שפחה  על הבא קטן של הדין להסבר גם נבוא ומכאן

שחיי  הקרבן חרופה חיוב את תלתה שהתורה בזה קרבן. ב
וחשיבות  תוקף נתנה ולהיפך, שלה המלקות בחיוב שלו
אף  על קרבן  חייב ולכן מלקות, חיוב הגורם כזה למעשהו

מצוות. חיוב עליו שאין קטן היותו
(232 cenr f"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
דיבורֿ א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.·elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿
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ãycew zegiyn zecewpã

lila zlaehe ..zcleie dcpd on ueg meia zeliah iaiig lk"
"ipiny

ולא  רבים ימים נתאחרה אם שגם ז' בהלכה וממשיך
תבוא  ביום תטבול שאם בלילה, אלא תטבול לא טבלה,
ומסיים  השביעי. ביום ותטבול טעות לידי אחרת נדה
ואין  רחוק המקום שהיה או חולה היתה שאם ח' בהלכה
כו' הליסטים מפני בלילה ולחזור לו להגיע יכולות הנשים

השמיני". ביום טובלת
דף  דעירובין בהך "עיין קצרה: בהערה הרוגוצו'בי והקשה
הכוס  על שהחיינו ברכת אודות שכוונתו לומר ויש ע"ב". מ
למיסרך" אתי "דילמא לתינוק להשקות שאין ביוהכ"פ
אחרי  אחר, ביוהכ"פ ממנו לשתות ויבוא הזה המנהג אחר
אתי  "דילמא שהחשש הגמרא מדברי מוכח וא"כ שיגדיל.
גם  כן ואם אחרת, ברירה כשאין מתבטל אינו למיסרך"
בטבילתה  נתאחרה אם שגם הדין להיות היה צריך בעניננו
למיסרך  אתי דילמא לחשוש מקום היה וכו' חולי משום

השביעי. ביום ולטבול אחריה
אינה  הטהרה כי מיוחד, עניין ישנו שבטבילה ומתרץ,
היא  למים חברתה תדחפנה אם וגם האדם, בפעולת תלויה
מהגמ' כדמוכח הכוונה, חשובה לא במקווה כי טהורה,
לביתה" טהורה וטבלה... שנאנסה "נדה ע"א) (ל"א בחולין
המים, עליה שיבואו רק אלא כוונתה נוגע אין בזה כי
פעולת  על־ידי ולא ממילא נעשית שהטהרה כיון וממילא
בתה) סרך (משום לגזור שייך שלא כשם הרי הטבילה,
תטבול  שלא לגזור שייך לא כך במים, מכוסה תהיה שלא
מכוסה  נעשית שעי"ז צדדי דבר אלא אינה שהטבילה כיון
ותקנה  גזירה שייך לא מטהר המים שכיסוי זה ועל במים,

יטהר. שלא
על  גם דנים אז מרצונה, טבלה ולא נתאחרה אם אמנם
ולכן  מרצונה, זו פעולה שביטלה מכיון הטבילה, פעולת

בתה. סרך משום ביום תטבול שלא עליה לגזור שייך
(d"q 'iq 'zekln oii' itÎlr)

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.È‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.·ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
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˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«
.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.‚È¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
- ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜c·zL „Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
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‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא

להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.·ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם

.„BÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«
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˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.‰¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»

BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
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עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
שתיםֿ של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»
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קכי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.·ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

ה'תשפ"א  תשרי י"ח שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
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‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»
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dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ- ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ -21Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
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d`iaקכד ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד
יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,

הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆

ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.ÁCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20- ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë21‰È‰z - ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜ ˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
- ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם
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.ÈÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.·ÈEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני
זיבה. זיבה.31)ימי ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»

LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
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ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים
ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ. ביום נגמרים הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום
צח.80) ביום וגומר צב, ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט ביום המתחיל
קיב. ביום בֿקיט.83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי  ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי בשבוע אחד, שבוע משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי

.‡Î- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.·ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»
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ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»

.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ

B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ
.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
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Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«
‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.·È‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.‚È¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
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Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«
Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»

‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰¯B‰Ë46¯B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.ÂËdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשפ"א  תשרי י"ט רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
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d`iaקל ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם
להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.Ê- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
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מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.·È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»

d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»
¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ

ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«
ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ

ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»
„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆

‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
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·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆

Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק
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קלג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÎÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.·Ï¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»

‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈
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.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה

ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש
נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
יוםֿ וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙e·ÈÊ25‰c B‡26‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי שישוסע "והוא א: מ, שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי היא שם: זבה כלומר, בזוב".
זיבה  מטומאת הקושי דם התורה שטיהרה מה כי וטמאה,
(רש"י  לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב. טומאת נטמא בו נגע מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואףֿעלֿפי טמא".
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מפני  במגע, מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה
שם). (רש"י טמא מקומו ומקור במקור, נגע שם.29)שזה

ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â ˜BM‰30- «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
·¯ ‡ˆzMÓ - Bk¯„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck ¯Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח, הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת א . כט, שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח, שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב ואיזהו ראשו, רוב שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי ש"רוב" מפרש:

(כסףֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‰·˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„ÈÂ ,38È¯‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ - ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב.37)שם כג, ידי 38)שם תימן: בכת"י
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»

‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈
Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»

.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).
אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
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¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»
ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»

„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…
‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡¯‰70ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי ל"ט

.ÊË‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯‰Ë77¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ -79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק
למעלה 78) כמבואר דם, בלי הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„·Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ¯ÎÊ.‰·˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב.80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס "שהטומטום ההלכה בסוף כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
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ונקבה  זכר ילדה הרי זכר, הוא האנדרוגינוס או הטומטום
ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰85‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י שרוב מפני א. כט, שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף, חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk87‰Ú·M‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈB¯Á‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú90Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰ ¯Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰·Èf‰93e¯‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„·Ïa ÌÈBÓLe95˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ ¯Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק, טוהר,91)מפני דם וספק

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ"ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק

ימי 93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק זיבה, דם ספק זה הרי וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי כאן, אין נדות ספק אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י 95)ימי הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי היא זכר, ילדה אם גם שהרי
הי"ב, ופ"ז ה"ו בפ"ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק כאן כתב ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב*). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע"פ  רבינו ומשמיענו פ"א. ביום ראתה ושוב יום,
פ"א  יום חל המחזור חשבון ולפי אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף כמנומק נדה, ספק זו הרי זיבה, בימי
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה

נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,
מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה
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תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא
נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
·BÊa28e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30¯ÚLa31È·v‰ ı¯‡·e32„¯ÙÒ·e ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
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·¯Ún·e33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡ ‰˙‡¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
- ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי זבה, ונעשית
קמ"ל  דיבורֿהמתחיל לח. נדה רש"י (ראה בזוב יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ"ז שנתפשט.30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי נקראים

ו). יב, (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈae¯Êb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י

תלמוד.37) תימן: ובכת"י רומי, פ"ז 38)בדפוס למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡¯Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י רומי, קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa - ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡¯zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ"ה 41) (למעלה משנה' 'כסף ראה הגאונים. בימי נאסר
בבית 42)הי"ח). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ"ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי"ח),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי"ט). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë¯˙È44- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z46‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»

‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»
‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»

.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈
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הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ

‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ
Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

ה'תשפ"א  תשרי כ' חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆
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Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.·ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,

ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה

מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xzi e` l`xyin dxyr ipirl leraiy `ede"

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה ולכאורה
- לדבר וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

פנחס. מעשה - הוא רב
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
עשרה  על כי יתר" או "עשרה הרמב"ם כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ, צריך
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כזמרי". מעשה
(254 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
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עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ãycew zegiyn zecewpã

lw idi l` ,oicÎzia zzin ea oi`y itÎlrÎs` df oeer"
."ezenk zeixrd lka oi`y cqtd ea yiy `l` jipira

עניין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
כל  את בו שיש בן להוליד אפשר שלכן הגלויים, מהכוחות
הנפש. מעצם נמשכת ההולדה כי הנפש, כוחות עשרה
הנפש  עצם את לוקחים אסורה ביאה שעל־ידי ונמצא

ר"ל. הקליפה למקום
הפסד  בו ש"יש ארמית" "בועל של החטא הוא מזה חמור
עצם  את האדם מוציא בו כי כמותו" העריות בכל שאין
ואפילו  מהערוה שנולד בן כי ישראל, לכלל מחוץ נפשו
בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות, בכל חייב ממזר

ישראל. עם לגבולות מחוץ ויוצא יהודי אינו
(154 cenr 'g wlg y"ewl itÎlr)

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ

BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈
.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.„È‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
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Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆
‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿

‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bib ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,¯·c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,

.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ
Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿

Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oaxwe dliahe dlina ,zixal l`xyi eqpkp mixac dyelya"
."'ek

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה. מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה על־ידי גמור גר שנעשה
ובביאור  קרבן. להביא בית־המקדש לכשיבנה חיוב עליו
גר  עדיין מקרי לא לקדשים ש"רק הרוגוצ'ובי כתב הדבר
בזמן  וא"כ דבר, לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור,

הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה
בזמן  שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין, וצריך
בזמן  קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ הזה,
עליו  ואין גמור, ישראל עדיין מקרי שלא כיון הוא הבית
שגם  מוכח וא"כ לקדשים, בן־נח כמו ומקרי ישראל דין
על  לומר יתכן איך וא"כ בשלימות, אינה הזה בזמן הגירות
עליהם  שאין בית־המקדש שחרב מאז שהתגיירו הגרים כל

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
שאמר  ל"מי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הם  הרי הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לעניין
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
את  לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו

הגר. עובדיה ר'

לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וטבילה שמילה קרבן, לבין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים עניינים
שעל־ על־דרך הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
את  המעכב הדבר את להסיר גם צריך לבית, להכנס מנת
הזה  בזמן וממילא עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת הכניסה
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה שעל־פי הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרוגוצ'ובי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הלשון הרמב"ם נקט ולכן כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב של בלשון ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
(` oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ"א). ס"א,

.‚:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa¯˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ10.Ìe·È¯˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mzycwe xn`py ,dxez ozn mcw xacna dzid dliahe"
."mzelny eqake xgne meid

הקס"ד  רק היה זה מפסוק הלימוד הלא להבין: וצריך
הזאה  ש"שאין מזה נלמד למסקנה אבל הגמרא, של
שכוונת  פירש רסח) סי' (לטויו"ד ובב"ח טבילה". בלא
שהכוונה  זה מכתוב להוכיח שאין רק היא הגמרא
המסקנא  לאחר אבל לנקיות, היתה אולי כי לטבילה,
בלא  הזאה "ואין הזאה שהוזכרה מהטעם טבילה שהיתה
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שמלותם" ב"וכבסו הכתוב כוונת שגם מוכח טבילה",
טבילה. לעניין הוא

(4 dxrd 26 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה  ב: מו, יבמות
יכבס  כתב ולא במים, ורחץ דכתיב . . . קרי ("בעל כיבוס
(בקיבול  כיבוס שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי

.„‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈ¯ˆ -12˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰·˜ Ì‡Â .Ôa¯˜13‡È‰14:¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó .¯bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï ¯b‰ Û‡15.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי"ד.11) להלן א.12)כמבואר ט, יבמות 13)כריתות
ב. צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י מילה

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe16ÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓf·e . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב.16) ח, א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט, שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י

.Â,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26¯‚ ‰Ê È¯‰ -27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב: מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט

(רש"י). משלשה פחות משפט ואין טז) זה 23)טו, והרי
הי"ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ"א ביוםֿטוב" אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח, סי' (יו"ד ט"ז ראה הי"ז). יוםֿטוב

סנהדרין 25) מהל' (פ"ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס' (רשב"א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈ·Ë29Ï·Ë .30¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa31ÔÈ·Ï BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
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שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).
כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ È¯bÓ66‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈ¯ib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏ·hL69‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»

ב.65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי דיבורֿהמתחיל א.67)ב'תוספות' עט, שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי אופן, בכל

.ÊË¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c70·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„·BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k ·e˙k‰73‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב.73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77¯Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט"ז. למעלה 75)כמבואר שכתב למה נמשך [זה

אמנם  (כסףֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר

להאריך]. ב.76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב. ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני

כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן "סורן", להכתב שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚k Ï‡¯OÈÏ80¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב.80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב:82)איזה
כב). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי רב.83)וינסו ערב

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2¯ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
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וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא
הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
אחד". דקדוק ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰36ÔÈ‡ - »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ -38È¯wÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk40B¯ÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



קמט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈
‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»

·LBz ¯‚ ‰È‰È42¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ - ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈
Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי
א. "אותו".38)מח, תימן: ובכת"י רומי, יש 39)בדפוס

(פ"ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב.40)הי"ב). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח, בני מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46- ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן יֿטו, בהלכות רבינו דברי להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע: והן כלל, קורבה מצד
ב) מנדה. חוץ לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע: והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע: והן קרובים, נשי ד) נח. לבני מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב, מֿדרגה שתים א, מֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מֿדרגה הארבע כל ובגרים: ג. מֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מֿשלש העריות יתר נדה. ואף התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
שהיו  אלו אם: צד רק בהן שיש והעריות מגוי, קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי רבנן, גזרו לא האב, שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע כי בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע: הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו

אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה
ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
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האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,
כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם

שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.

ה'תשפ"א  תשרי כ"א שישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
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„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.·‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני

.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆

ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«
e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»

Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»
‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈

.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
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ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי
ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««
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ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.·Î¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.‚Î- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.„ÎB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו
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.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ

e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰¯Bz‰ ÔÓ9. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
דכא  שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡10. ≈ƒ«¬≈∆»
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קנה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz `"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חכמת 10) שיחייב ממה הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל
פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע

.„‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡11‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ12L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ13‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜k14·Ê¯Ók B‡15.¯Lk - ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם אבל

(רש"י).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון שנחקק

(רש"י). צינור" כמין באמצע

.‰‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt -»ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰¯ËÚÓ16;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙·kÚÓ dlk ‰¯ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓ17. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó18B‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰·wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…

Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה
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בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה
פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה

ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿
.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור

אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף, שבאיסור מפני
מלקיות.36) ארבע למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37¯eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
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.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט.37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואףֿעלֿפי

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף. איסור 39)איסור אחרי שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע, זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף, איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰¯eÒ‡ -41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט, יבמות

.·ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe¯‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ËBÈ„‰46Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח". מעמיו א.43)בתולה  כ, מה 44)שם "ומפני

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי שניה, פעם
יבום  מהל' (פ"ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף קידושי
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ"א). פ"ב, יבמות יוםֿטוב', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ"ב מפני 47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dleza dxrp `yiy lecb odk lr dyrÎzevn"

ביום  רק הוא נשוי להיות צריך גדול שכהן שהדין אף
נשוי, להיות החיוב עליו אין הזמנים בשאר אבל הכיפורים,
עשה, מכלל הבא לאו שהוא כאן הכוונה דעות לכמה הנה
מלשון  משמע וכן בתולה, שאינה מי לשאת שאסור היינו
נשא  לא שאם כתב שלא מזה המשניות, בפירוש הרמב"ם

ב'עשה'. עובר בתולה
(5 dxrd 172 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
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המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס
הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. בבית78ֿ)פ"י, הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."dl oiyyeg oi` ,xira dpfn `idy lew dilr `vi

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששין אין אף־על־פי־כן בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רבקה  שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע אפילו
חז"ל  ובלשון כשרות, בחזקת לעולם שהיא הרי ולאה, רחל
שלא  ישראל של שבחן "להודיע דברי בת שלומית בעניין

הכתוב". ופרסמה זו, אלא בהם נמצא
טמאה  בהמה בגנות "אפילו חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש
של  בגנותה תדבר שהתורה יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא
פרסמה  - דברי" בת שלומית אמו "ושם ישראל בת
שרק  לכל, נודע שבזכותה הגדול שבחה שזה אלא הכתוב.

הכתוב". ופרסמה היתה "אחת
שיתפרסם  כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה לומר ויש
ופרסמה  זו אלא בהם נמצא שלא ישראל של "שבחן
העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם עד הכתוב"
בגופם  "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים ובשעה
שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים, היו

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן ובאותו
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
ישראל  שידעו שכדי אודותיו מספרת שהגמרא נתכוון,
השבת  את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין מיתה באיזו
מחלל  של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה שימות כדי
שכוונתה  דברי, בת בשלומית לומר יש ועל־דרך־זה השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם היתה

בתורה. שמה ונתפרש זכתה
ש"אין  הרמב"ם כתב המשניות בפירוש בעצמך, והגע
מהיטבאל" אשתו "ושם ומצרים" כוש חם "ובני בין הפרש
ו"שמע  אלוקיך" הוי' "אנכי ובין פלגש" היתה "ותמנע
המדברים  פסוקים שהם הגבורה" מפי הכל כי ישראל"
על־אחת־כמה־ העולם, לאומות ובנוגע תורה, מתן קודם
עצים, ובמקושש ישראל בבת המדברים הפסוקים וכמה
בהלכות  בירור בתורה, חדשים עניינים נוספו שעל־ידם

ישראל. של שבחן ופרסום שבת
(a oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק שם,82)שם.81)אפילו
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אלא  משפחה בפסולי פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי
(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת

ה"יב.84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר
ה"ט.87)שזנתה.86)הט"ו. פי"ח להלן כמבואר

ה'תשפ"א  תשרי כ"ב ש"ק יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קידשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈

B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«
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Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן
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.ÂË¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…

Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈
.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈
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‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ12‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ13. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי
יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ14d˙B‡ ‰OÚ - «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ15‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,16, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ17‡aL Ô‰k ,18Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k È¯eq‡Ó19‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k È¯eq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי  לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי זה שאין מפני לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי כהונה, שניה 17)מאיסורי שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי שהרי

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ20, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»

Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈

Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»

B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
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¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»

˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈
.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆

˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ
‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«

‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ
Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק

מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
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משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו
ממזרות. פסול

.·Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe51, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע השותק זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓ52 ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó53Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡54¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰55;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ¯ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e¯‡aL BÓk56. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב זה

חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין
מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dlrnle gafndn oiwcea oi`..."

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
תפילות  - המזבח גבי על העבודה נעשית קיים המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל על־ידי - תמידין כנגד

גר. ואפילו וישראל
תפילה  הל' (רמב"ם מהתורה מצות־עשה היא התפילה
לכל  אלא סגולה ליחידי שייכת אינה זו ומצוה ה"א) פ"א
במעמדו  הבדל ללא מה, לדבר הצריך מישראל אחד
יש  אז גם אחר, או זה רוחני עניין בו חסר אם ואף ומצבו.
הברכות, כל מקור שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו
על  שציווה הוא שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה
שגם  לנשים, גם שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה.
רק  נפעלים היו הבית שבזמן העניינים כל את פועלות הן

סגולה. יחידי על־ידי
כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
את  לומדים כאשר ובענייננו, אחר־כך. הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
מנין  שיהא "תיקנו שם הרמב"ם דברי ואת תפילה
ישנו  הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמניין התפילות
וא"כ  תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש של העניין
ששימש  כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל נמצא

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח גבי על
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה עניין
שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא",
שהיה  ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת זכאי היה זכאי
בהם  אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה חייב
כאשר  הבית בזמן טובים. כ"כ צדיקים ולא כ"כ רשעים
הקליפה  התגברות גם היתה בתוקף, אלוקות גילוי היה
גדול, בתוקף עבודה־זרה של הרע יצר גם היה ולכן בתוקף,
התגברות  תוקף גם התבטל בגילוי הירידה ולאחרי
שדווקא  ונמצא עבודה־זרה. של הרע יצר כולל הקליפה,
ואחד  אחד כל של והקשר הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן

ובשלימות. בתוקף הוא הקב"ה עם מישראל
אבל  והשגה, בהבנה אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי
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גדול, בתוקף הוא הפשוטה האמונה עניין הגלות בזמן
משה  "והאיש הפסוק על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע
דעקבתא  לדרא ביחס היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו
וכו' המלעיגים הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא,

פשוטה. אמונה מתוך גדול הכי בתוקף עומדים
(jli`e 2508 cenr ,'c wlg d"nyz zeiecreezd itÎlr)

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈
ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ

.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.‡È,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»
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B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
¯wLÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ - ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ -41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט, למעלה כמבואר
אחד. עד פי על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.·È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïe·b‰ ÈL„˜a45¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚ·p‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ

ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ
B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«

‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆
‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»

‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ
ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆

.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
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אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",
ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי

בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz a"kÎf"h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ט"ז ראשון יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים
דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות
ספראהבה-הלכותספרתורה

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

¯BÚ ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a5‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ6- ‰·È˙k ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ7(‰ .¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL8(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL9ËeË¯N ‡Ïa ·zÎpL (Ê .10. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á11¯‡La ·zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏ12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13B· ‡ˆBik B‡ ,14 ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‰eÎ ‡Ïa16. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»

˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ
˙Á‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18˙¯eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«

‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡¯wÚ Ïk19˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿
‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡20·˜a ÔÈa ,21,Ú¯˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«

LeËLËa ÔÈa22˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈
˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈

˙Á‡ ‰·˙k23˙BiL¯t‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ .24(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ
˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML25·˙k‰ ¯‡La ·˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»

‰¯ÈLk26‰¯B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î .27. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»
¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈

בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה
ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר

נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
(כסףֿ הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
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ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא
לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול

ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,
לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים

ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו
ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י

או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

ãycew zegiyn zecewpã

."einca dy` `yiy e`"

לשיטת  ורבו", "פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין
לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
זו  מצוה שקיים לאחר שגם ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  זו ממצוה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
לישא  בשביל תורה ספר מכירת לדין הנפק"מ ומכאן
"פרו  מצות כבר קיים הרי עצמו בפני דין הוא אם אשה:
לשיטת  אבל כך, לשם תורה ספר למכור ואסור ורבו"
לו  יש פו"ר, למצות והמשך תמידי חיוב שהוא הרמב"ם
קיים  אם גם בנים בת אשה לישא כדי תורה ספר למכור

פו"ר. מצות כבר
27 cenr 'l wlg zegiy ihewl itÎlr

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



dxezקע xtq zekld - dad` xtq - ixyz f"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה
הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי

"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.ÂBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,

כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה
הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם
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שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã
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גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
עליו  האדם, שיתכבד שכדי מסיים התורה, של וקדושתה
שיש  מבין יהודי שאינו מי גם והלא התורה, ספר את לכבד
ובעצמו  בכבודו הקב"ה של תורתו שהיא התורה את לכבד
מביא  ואעפ"כ יהודי לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם את הרמב"ם
מבינים  הכל והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
מדגיש  ומדוע גופו, ולא נשמתו היא אדם של שעיקרו
הבריות  על מכובד גופו שיהיה כתב מכך ויתירה גופו. כבוד
אדם, בבני ביותר הנמוכה בדרגה מדבר "בריות" שהלשון

הקב"ה. ידי על שנבראו היא מעלתם שכל
אין  התורה את לכבד יהודי על מצווים כאשר והביאור:
ורצונו  חכמתו שהיא מבין אכן והוא טעם, לשום צריכים
ש"אתם  הגלות שבזמן אפשרות שיש אלא, הקב"ה. של
עם  הקשורים דברים על כשיקפיד העמים" מכל המעט
כאשר  ובפרט בפרנסה, קשיים הגוי לו יגרום התורה כבוד
לא  בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על  מדובר
בעניינים  מושג שום להם ואין טובות מידות ולא  שכל
כי  ברוחניות, העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם רוחניים

שלהם. הריקנות את להרגיש להם הגורמים הם

המכבד  ליהודי תורה שהבטיחה הרמב"ם אומר זה על
הבריות", על מכובד "גופו שיהיה אותה ומקיים אותה
לא  גם היזק שום לו תגרום לא התורה על והקפדתו
שלא  ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים הכי בעניינים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי שעליה לנשמתו
ומה  האנשים, כמו הנשים חייבות ספר־תורה כבוד בעניין
מפני  לא הוא ספר־תורה כתיבת במצוות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
בחינוך  לשליחותן הדרוש הזמן להן שיהיה כדי אותן פטרה
חיובים  עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק - הילדים

האנשים. על שהוטלו אחרים
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה... את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה)

דמיא". כגופו אשתו שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש מכיון מכך: יתרה
הכלה  את המיועד החתן שהוא האיש מזכה הנישואין טרם

מקיים, שהוא במצוות ספר המיועדת כתיבת בעניין וכן
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין הגם תורה,

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
ãycew zegiyn zecewpã
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ויש  נח, בבני גם לכאורה מדבר עולם" באי "כל הלשון
"כתר  הלשון ששם מ'ספרי' הרמב"ם של שמקורו לומר
כתר  כו' עולם לבאי פה פתחון ליתן שלא כדי מונח תורה
ואף  העולם. אומות גם כולל העולם" באי לכל מונח תורה

מיתה חייב תורה שלמד ה"ט)שנכרי פ"י מלכים הרי (הלכות
בלימוד  אבל ישראל, של מצוות תורת ללימוד בנוגע רק זה
ועוסק  נכרי "שאפילו חז"ל אמרו נח, בני של המצוות

גדול". ככהן שהוא בתורה
74 dxrde 246 f"k wlg zegiy ihewl itÎlr

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשפ"א  תשרי י"ז שני יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿
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ãycew zegiyn zecewpã

."zeqkd itpk lr ziviv zeyrl"

שמתחיל  באופן הרמב"ם סידר בכלל, אהבה' 'ספר את
מהתורה) ביום פעמיים שהיא (ק"ש תדירה היותר במצוה
הוא  וזמנה תדירה, הפחות שהיא מילה בהלכות ומסיים

בחיים. אחת פעם
שרק  הגם ברכות, הלכות לפני ציצית הלכות סידר גם לכן
המצוה  כוונת כי בציצית, חייב כנפות ארבע בו שיש בגד
זו  וזכירה גו'" ה' מצוות כל את "וזכרתם בתורה מפורשת

כולו. היום לכל שייכת
הוסיף  שלא ציצית להלכות בכותרת גם מתבטא זה עניין
כפי  חייבת, כנפות ארבע לה שיש כסות שרק התנאי
התורה  מן חייב ש"אינו ברכות להלכות בכותרת שכתב

שבע". אלא־אם־כן
55 dxrd 27 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆

Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»
."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
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הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»

˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד
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א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
לעבודהֿ בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»
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הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ה'תשפ"א  תשרי י"ח שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י

זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא
לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה

ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות
הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית

צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות
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.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»
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ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין
הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ה'תשפ"א  תשרי י"ט רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת

לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«
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E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'

ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי
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.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
לביתֿ בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין
חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק

מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש
ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא

חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'
האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ

‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ef devnn envr xehtl ciqg mc`l ie`x oi`"

כל  בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי כתב י"ב ובהלכה
מצוות  כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן, המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק ורואים ה'".
ציצית  מצות על מדבר תחילה הלכות. בשתי פרטים לשני
ובהלכה  כו" זו ממצוה עצמו שיפטור ראוי ש"אין עצמה
ציצית  ממצות הבאה המצוות כל זכירת את מבאר שאח"כ

כולן". המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי -
כתיקונה  המצוה קיום לשיטתו כי יחד, חיברם ה'טור' אבל

" ישנו כאשר רק האפשרות הוא היינו אותו" וראיתם
לומר  יש הרמב"ם בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי־ גם ולבישתן, עשייתן בעצם הוא המצוה שקיום

אותו". "וראיתם לקיים אפשר
100 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,

יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



zekxaקפ zekld - dad` xtq - ixyz 'k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשפ"א  תשרי כ' חמישי יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ

˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…
˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆

„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ
.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קפי zekxa zekld - dad` xtq - ixyz 'k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»
˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈

dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול

קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך
א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
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(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך
כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם

בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף
ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן

(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט
א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון

סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב
א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל

ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח

או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»
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ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
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ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ה'תשפ"א  תשרי כ"א שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קפה zekxa zekld - dad` xtq - ixyz `"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ
ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות

ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,

שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,
וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ

לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן
מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה

"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
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,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»
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ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ה'תשפ"א  תשרי כ"ב ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
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לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,
ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו

לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
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הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈

Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»
˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא
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.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz a"kÎf"h -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ט"ז ראשון יום

שלא. של. קה. תעשה לא מצות
שלד. שלג. שלב.
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(minya ur ly sxy oin)אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת
לבנה" עליו "ולאֿיּתן eh)יתעּלה: ,d mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ

(my `yp)עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשעֹוב ּכׁשם עלּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ

לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ולאֿיּתן ׁשמן עליו "לאֿיּצק ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא (xwie`האם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(f ,giהעדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ― ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעליו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשת

(g ,my)העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על והעֹובר ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ּבסקילה ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקבּועה.
מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין אׁשתֿאב, ּומּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(cp.)אביו, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה h)לא ,my)― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: ְְֵֵַַָָָָחּיב

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

"ּבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

(`i ,my)האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ערוה(`xeqi)לאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. עצמּהּבפני ּבפני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא ezaהיא, `ivedl) ְֲִִֶַַַַָָ

(oi`eypd on `lyּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב
מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיא(ak:)ּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו lyמּׁשּום mnrh dn) ְְְֲֲִִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegd minkgמּכדי ְְִִֵַאמרי:

(e`x dpd)― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ּבתֿאׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבֹו ְְֲִִִֵֶַַַ
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֲִֵֶַַַַָָָאביו".
מקריב ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאביו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת

(i ,my).

ה'תשפ"א  תשרי י"ז שני יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
יום ראשוןֿ שני ט "זֿ י "ז תשרי 
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
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― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות
יבמֹות ּובגמרא הּבת. עּקר(b.)ּכלֿׁשּכן "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ
אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה
הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה
(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynמּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא "ואתּֿבתּֿבּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

ה'תשפ"א  תשרי י"ח שלישי יום

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אחֹותֿאבי רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחֹותֿאּמ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא gi)אלֿאחתּה ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשפ"א  תשרי י"ט רביעי יום

שמט. שמח. תעשה לא מצות
שאנ. שנ.
יום שלישיֿ רביעי י "חֿ י "ט תשרי 

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּובכלּֿבהמה אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת bk)לאֿתּתן ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג
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― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ּבפני(my)לאֿתעמד מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

אףֿעלּֿפי עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש "ולאֿיהיה gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ּומּמהּֿׁשאמר: לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרּבי
ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

zerh)אחד dze` Ð mlrd eze` gkn)ׁשּתים חּיב ― ְִֶַַָָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלדעת

(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא ֲֵֵהרי
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּתׁשּכב
אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹקדׁש"

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשפ"א  תשרי כ' חמישי יום

שנב. תעשה לא מצות
שמו. שמז.

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אחיֿאבי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ
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(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֿאחד
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכלֿזה
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

ה'תשפ"א  תשרי כ"א שישי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fלאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ּבּתנ ודוקא ּבֹו, ׁשּיבעֹולּפֹוגעין והם: ׁשאמרּו, אים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ּכלֿהּדברים ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתֿהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ
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― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)"לאֿתתעב ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלֿׁשּכן! לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תשפ"א  תשרי כ"ב ש"ק יום

קסב. קסא. תעשה לא מצות
קס. תעשה לא מצות לח. עשה מצות

קנט. קנח.
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ

(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה

ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה siqenאּלאֿאםּֿכן oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכלֿאחת
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר "לא(xnelk:)מהּֿטעם מהּֿטעם ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא
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קצה ixyz a"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן o`kׁשּכלֿאחת dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: אתֿזה, ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ
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אגרות קודש

ב"ה ז' תשרי, ה'תשי"א

 מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח 

אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר גרשון שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על השורות האחדות שכותב לי בדבר הכינוס שהי' בח"י אלול, ובטח, כפי המנהג, עשו 

פרטי-כל מהשקו"ט והמו"מ שהי' שם.

הנני מסגיר פה קונטרס לשבת תשובה ויוהכ"פ שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן 

המתאים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש, המחכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן
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åî-÷øô äéîøéehÎe

å:eìôðå eìLk úøt-øäð ãé-ìò äðBôö øBabä èìné-ìàå ìwä ñeðé-ìàæúBøäpk äìòé øàék äæ-éî ©¨´©©½§©¦¨¥−©¦®¨Æ¨Æ©©´§©§½̈¨§−§¨¨«¦¤−©§´Ÿ©«£¤®©§¨¾
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:dá éáLéåèéëøc éNôz íéãeìå ïâî éNôz èeôe Lek íéøBabä eàöéå áëøä eììäúäå íéñeqä eìò §¬Ÿ§¥¨«£³©¦Æ§¦§Ÿ§´¨¤½¤§¥§−©¦¦®³ÆŸ§¥´¨¥½§¦¾Ÿ§¥−¬Ÿ§¥
:úL÷éíîcî äúåøå äòáNå áøç äìëàå åéøvî í÷päì äî÷ð íBé úBàáö ýåýé éðãàì àeää íBiäå ¨«¤§«©¸©¹©Ÿ¨¯¡¦´§¨À³§¨¨Æ§¦¨¥´¦¨½̈§¨§¨¬¤Æ¤Æ§¨´§½̈§¨§−̈¦¨¨®

:úøt-øäð-ìà ïBôö õøàa úBàáö ýåýé éðãàì çáæ ékàéíéøöî-úa úìeúa éøö éç÷e ãòìâ éìò ¦´¤Â©©Ÿ¨̧¡¦¯§¨²§¤¬¤¨−¤§©§¨«£¦³¦§¨Æ§¦´¢¦½§©−©¦§¨®¦
:Cì ïéà äìòz úBàôø úéaøä (éúéáøä) àåMìáéðBì÷ íéBâ eòîLøBaâ-ék õøàä äàìî Cúçåöå C ©¨§Æ¦§¥´§ª½§¨−̈¥¬¨«¨§³¦Æ§¥½§¦§¨¥−¨§¨´¨¨®¤¦«¦³

:íäéðL eìôð åécçé eìLk øBaâaâéCìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä §¦Æ¨½̈©§−̈¨§¬§¥¤«©¨¨Æ£¤´¦¤´§½̈¤«¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤
:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá eãébäeøîà ñçðtçúáe ó ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³§¦§©Æ¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®¦§À

éáéáñ áøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä:Eåèéøéaà óçñð òecî:Bôãä ýåýé ék ãîò àì E ¦§©¥Æ§¨¥´½̈¦«¨§¨¬¤−¤§¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§−̈£¨«

i"yx
(Ê).äìòé øåàéë סביביו גייסות להעלות רגיל שהיה

סביביו: לשטף נהר åéîéî.כמו åùòâúé:מוהי דמטרפין
(Á).äìòé øåàéë:לעלות רגיל כמו äãéáåà.היה

סכלות:åììåäúäå.(Ë)אאבד: לשון äúåøå.(È)לשון
מרוי: דמתרגמינן שכר כמו שכרון לשון ל"א שובע,

.ïåôö õøàá וגם בכרכמיש נבוכדנצר על פרעה שהלך
המלחמה: מן ברח והוא גבוריו ונהרגו øåáâ(È·)נפל

.åìùë øåáâá זה ונתקלים נכשלים היו בורחים כשהיו

øöàøãëåáð.(È‚)בזה: àáì שהחריב שניי' מכה זו
למלכו  ושבע עשרים בשנת מצרים את נבוכדנצר

כט ) עולם:(יחזקאל  בסדר ששנינו áöéúä(È„)כמו
.êì ïëäå:ואתקין והכן המלחמה, óçñð.(ÂË)כנגד

סוחף מטר כמו גבוריך והחליקו כח )נשטפו (משלי

כליון  לשון חיברו ומנחם משנה, בלשון שדהו נסתחפה
מטר  כמו סוחף מטר פתר ודונש סוחף. מטר חיבר וכן

במערצה פארה מסעף כמו י)סועף :(ישעיה

cec zcevn
(Â).Ï˜‰ ÒÂÈ Ï‡כי נפשו  למלט ינוס לא  ברגליו הקל  אף 

ישיגו: שמהˆÂÙ‰.האויב פרת נהר  מקום אצל צפון בפאת 
ונפלו: Ê‰.(Ê)כשלו ÈÓעולה שהיה  העם זה מי המלעיג אמר

ומי האדמה פני  כל  על  ומתפשט  העולה היאור כמו ומתפשט 
נעים מימיו  אשר  הנהרות  כמו שאון  קול המרים העם  הוא

שאון: קול ומרימים חזקה משיבÌÈ¯ˆÓ.(Á)בתנועה  כאילו
חיילותיו ברוב  ומתפשט עולה היה כי מצרים זהו הנה לעצמו
אשר הנהרות כמו שאון קול מרים  והיה המתפשט  היאור  כמו

קול : ובהרמת  רב בחוזק  המים בלבוÓ‡ÈÂ¯.ינידו חושב היה
כרכמיש זהו עיר  ואובידה חיילותי  ברוב ארץ ואכסה  אעלה 

אשור : מלך ביד  ‰ÌÈÒÂÒ.(Ë)שהיתה  ÂÏÚרוכבי אתם
רצים והיו התהוללו  הרכב אנשי ואתם  למלחמה  עלו הסוסים

ולכאן: ËÂÙÂ.לכאן ˘ÂÎ:בעזרתה באו המה  גם ˙È˘ÙÂכי 
.˙˘˜ ÈÎ¯Â„היטב למתחה בה ודורכים קשת תופשי ר"ל

למרחוק: ÂÎÂ'.(È)לירות  ÌÂÈ‰Âכמחשבתו יהיה  לא אבל  ר"ל 
(והיתה בבל מלך נ"נ עליה  שבא עד  המצור ימי לו  ארכו כי 

במ "ב): כמ "ש  שהרגו יהודה  מלך  יאשיהו נקמת  ממנו לנקום המקום  Á¯·.בגזירת ‰ÏÎ‡Â:הכשדים Ï‡„'.של  Á·Ê ÈÎ ר"ל
הזבח : באה המקום  Ù¯˙.בגזירת  ¯‰ Ï‡:המלחמה היתה שם  כי  פרת  לנהר ‚ÚÏ„.(È‡)סמוך ÈÏÚמצרים את  לעג בדרך  אמר 

תחלואיך: את  לרפאות צרי שמה  וקחי הצרי מקום לגלעד  כבתולה·˙ÏÂ˙.עלי  אומה  משום  עדיין  נכבשה  שלא על  בתולה  קראה
עמה: לשכב  איש בה  משל ‰¯·È˙.שלא ‡Â˘Ï:מליצה ענין והוא ומרפא  תעלה  בהם לך  אין כי רפואות מיני הרבית חנם על 

(·È).ÍÂÏ˜: בבל ביד  שנמסרת  ‰‡¯ı.מה ‰‡ÏÓגבור יכשלו והנה הנה  כשינוסו כי צעקתם  נשמע  יהיה מקום בכל  ר"ל 
ויאבדו: יפלו יחדיו ושניהם  מרוצתם  בדרך  בארצם:Â·Ï‡.(È‚)בגבור אותם להכות  מצרים ארץ על  נבוכדנאצר שיבוא

(„È).'ÂÎÂ Â„È‚‰: עליהם לבוא  מעותד נבוכדנאצר בקשרי‡Â¯Ó.אשר לעמוד  התיצב מצרים  למלך אמרו קול  המשמיעים אתם
מסביב : אותך אכלה האויב חרב כי  המלחמה  צרכי כל  לך  והכן ‡·ÍÈ¯È.(ÂË)המלחמה ÛÁÒ אחד כל  מדוע  שבך  הגבורים

רגליו: על לעמוד  יוכל  לבל  ונגרף ÓÚ„.נשטף  ‡Ï:בו נלחם  והוא הדפו ה' כי עמד  לא זה  בעבור משיב כאילו 

oeiv zcevn
(Â).„È ÏÚיבוק נחל  יד  כל וכן מקום ב)אצל :(דברים
(Ê).Â˘Ú‚˙Èהארץ ותגעש כמו חזקה  תנועה יח)ענין :(תהלים
(Ë).ÂÏÏÂ‰˙‰Âהמרוצה ברוב  כי ושגעון הוללות מלשון

הרכב יתהוללו בחוצות  וכן כמשתגעים ב)נראים  ÂÎ˘:(נחום
.ËÂÙÂ.ÌÈ„ÂÏÂ: אומות על „ÈÎ¯Â.שמות  ברגל  לדרוך  שדרך 

היטב: למתחה הרעב:Ú·˘Â‰.(È)הקשת שביעת ענין
.‰˙Â¯Â רוה כגן כמו הצמאון  שביעת  נח)ענין :(ישעיה

(‡È).È¯ˆוצרי ושמן  ודבש  וכן הקטף מעצי הנוטף  שרף הוא
כז) לך ˙ÏÚ‰.:(יחזקאל אין תעלה  רפואות  כמו רפואה (לעיל ענין

נרדפים :ל) בשמות  המלה קלון˜ÍÂÏ.(È·)וכפל מלשון
וזעקה:Í˙ÁÂˆÂ.ובזיון: צוחה ·ÏÂ„‚Ó·ÛÂ.(È„)מלשון

.ÒÁÙÁ˙·Â:מצרים בארץ מקומות  עניןÛÁÒ.(ÂË)שמות 
סוחף מטר כמו וגריפה כח)שטיפה חוזק‡·ÍÈ¯È.:(משלי ענין

אביריו דהרות כמו ה)וגבורה כתישה‰„ÂÙ.:(שופטים ענין
ידפנו אל  כמו לב)ודחיה :(איוב

g wxt l`ipc - miaezk
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âéòLtäå ãéîzä ïBæçä éúî-ãò øaãîä éðBîìtì LBã÷ ãçà øîàiå øaãî LBã÷-ãçà äòîLàå̈¤§§¨¬¤«¨¨−§©¥®©Ÿ¤Á¤¨̧¨¹©©«§¦´©«§©¥À©¨©º¤¨³©¨¦Æ§©¤´©
:ñîøî àáöå Lã÷å úz íîLãéìLe íétìà ø÷a áøò ãò éìà øîàiå:Lã÷ ÷cöðå úBàî L Ÿ¥½¥²§¬Ÿ¤§¨−̈¦§¨«©´Ÿ¤¥©½©µ¤´¤½Ÿ¤©§©−¦§´Ÿ¥®§¦§©−«Ÿ¤

i"yx
(‚È).ùåã÷ ãçà:המלאכים מן אותו øîàéå.אחד

אלמוני éðåîìôì.המלאך: לפלוני כשתים זו תיבה הרי
כמו  וטמיר כסי שמואל בספר עוזיאל בן יונתן ותרגם
פי' שלא שם מבלי אלמון אלמוני דבר, ממך יפלא כי

שמו: ומה מהו øáãîä.לו éðåîìôì שהיה למלאך
התמיד  על תנתן המועד וצבא גזירות וגוזר מדבר

ïåæçä.בפשע: éúî ãò להיות התמיד על אשר הזה
שומם  פשע תחתיו נתון יהיה השומם והפשע מסולק
קרויה  היא וכן דומם כאבן שהיא כוכבים מעובדי ע"א
החזון  מתי עד שנאמר מקומות בכמה הזה בספר
הוסר  מעת יב) (לקמן ואומר שומם והפשע התמיד

שומם: שקוץ ולתת ומשותק íîåù.התמיד אלם ל'
שבעת  שם ואשב ג) (לעיל חדא כשעה אשתומם כמו

ג): (יחזקאל אלם כמו בתוכם משמים ùã÷åימים úú
.ñîøî àáöå השמים צבא ואת המקדש מכון את לתת

למעלה  שכתוב כמו לרגליו מרמס לארץ הפיל אשר
הכוכבים: ומן הצבא מן ארצה àáöå.ותפל ùã÷å וי"ו

(תהלים  וסוס ורכב נרדם במקרא כאלה והרבה יתירה
כן: מדברים יש אדם בני בלשון ואף áøò(È„)עו) ãò

.úåàî ùåìùå íéôìà ø÷åá רבינו בשם פתר ראיתי
עד  בוקר ערב עד עוד ופתר עבר וכבר לדבר סעדיה
אור  יהיה ערב לעת והיה בו שנאמר הערב אותו שיבוא
ואני  יופר לא לעולם יקום אלהינו דבר כי אנו ובטוחים
ויש  הוא גמטריא כאן האמור והבוקר הערב כי אומר
מכוון  זה חשבון שיהא האחד טעמים משני לדבר סמך
גבריאל  שאמר והב' הספר, שבסוף אחר חשבון עם
נאמר  אשר והבוקר הערב ומראה בענין למטה לדניאל
חזר  למה תלוי הוא החשבון רמז לא ואם היא, אמת
לסתום  נצטוה והחוזה הוא, אמת לומר אותו וכפל
ואנו  וחתום סתום בל' נגלה לא הוא ואף הדבר ולחתום
הדורש  קץ ובעבור קץ אחר קץ מלכנו להבטחת נוחיל
דרך  וידרוש יתור אחריו והבא במדרשיו, טעה כי נודע
ושבעי' מאות ה' בגי' ובוקר ערב לפתור יש אחרת

מאות  וח' אלפים הרי מאות ושלש אלפי' ועוד וארבע
÷ùã.וע"ד: ÷ãöðå גזרות לבטל ישראל עון יכופר

עד  למצרים ראשונה גלות גלו מאז ומרפסן מדרסן
וחשבון  משיחנו במלך עולמים תשועת ויושעו יגאלו
והוא  התמיד הוסר מיום ור"ץ אל"ף לסוף כלה זה
לתת  כדי התמיד הוסר ומעת הספר בסוף שנאמר
שיבא  יותר ולא יהיה ור"ץ אלף ימים שומ ' שיקוץ
ו' הוסר והתמיד השומם שקוץ ויסיר משיחנו המלך
י"ז  ויום בהיכל צלם והעמיד ב"ש החורבן לפני שנים
את  וביטל התורה את אפוסטמוס ששרף היה בתמוז
במסכת  ששנינו כמו בהיכל צלם והעמיד התמיד
מפורשת  ראיה בידי אין שכתבתי שנים ושש תענית,
לפני  התמיד בטל לא שלם ששבוע ראיה יש אך
וחצי  ט') (לקמן טיטוס על דניאל ניבא שכן החורבן
שלפני  השבוע מקצת כלומר ומנחה זבח ישבית השבוע
נחזור  בענין למטה מפורש כך הקרבנו' יבטלו החורבן
אלפי' ובקר ערב חשבון מכוון כיצד הראשונו' על

כ  להיות למצרים ישראל רדת מיום מאות לה ושלש
במצרים  היו ר"י התמיד, שהוסר ליום ור"ץ אלף לסוף
מאו' ד' הבית ויבן עד צאתם מיום ושמונים מאות ד'
בית  וך' מאות וד' בבל גלות שנה וע' הבית היה וי'
אלפים  הרי הימים קץ של ור"ץ אלף עליהם תן שני
החורבן  לפני התמיד שהוסר שנים ו' מהן צא מאות וח'
התמיד  הוסר למעת אלא ור"ץ אלף הכתוב מנה שלא
נוסף  עוד מאות וג' ואלפים ובוקר ערב חשבון לך הרי
שנה  מ"ה הימים לקץ ויגיע המחכה אשרי בחשבון
יצא  הראשון חשבון על לומר יש ור"ץ אלף על יתרים
שנים  מ"ה אותם מהם ויתכסה ויחזור המשיח המלך
פרשת  של יוצר (בסילוק יסד הקליר אליעזר ורבי
הג' וי"ל מ"ב, הרי ששה שבועים שירו ביסוד החודש)
כך  מצאתי ואני מנה לא שבוע לחשבון באו שלא שנים
שנים  מ"ה להתכסות המשיח מלך שעתיד רות במדרש

הללו: המקראות מן ראיה ומביא שיגלה לאחר

cec zcevn
(‚È).˘Â„˜ „Á‡:קדוש אחד  ‰Ó„·¯.מלאך  ÈÂÓÏÙÏ ר"ל

האלה: הדברים המדבר ‰˙ÈÓ„.למלאך  ÔÂÊÁ‰ עד לומר רצה
מסולק הוא  להיות התמיד על אשר  הזה החזון יהיה מתי

תחתיו : ינתן דומם  כאבן  המשותק  Â˜„˘.והעכו"ם  עד ˙˙
הרגל : למרמס השמים וצבא קדש עם  יותן Ó‡ÈÂ¯(È„)מתי

.ÈÏ‡זכריה) אור יהיה ערב  לעת והיה בו שנאמר הערב עד ר"ל בוקר ערב  עד  ואמר אלי  אמריו השיב שאל שהמלאך  כי  עם 
Â‡Ó˙.יד): ˘Ï˘Â ÌÈÙÏ‡סתום והוא  החשבון מתחיל  זמן מאיזה  ידענו  לא  אבל מאות ושלש אלפים ב ' בשנת תהיה והיא

כי הספר  בסוף וכמ "ש  הזה  חשבון  מתחיל  זמן מאיזה בו רמוזה אשר  הדבר מוצא  ברור נדע אז ב"ב המשיח  ובבוא וחתום
קץ: עת עד הדברים וחתומים  ˜„˘.סתומים  ˜„ˆÂ:המיועדת הטובה  ותבוא וחסד  צדקה ימצא  קדש עם ואז

oeiv zcevn
(‚È).ÈÂÓÏÙÏענין הוא ופלא ואלם  מפלא מורכבת מלה היא 

בו ידובר  לא ר"ל  ואלם יז) (דברים  ממך יפלא כי  כמו מכוסה 
לפלמוני: אמר  ממנו נעלם שמו היה כי משותק˘ÌÓÂ.ועל 

ג): (יחזקאל בתוכם משמים  יתירה:Â˜„˘.כמו וי"ו 
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åî-÷øô äéîøéehÎe

å:eìôðå eìLk úøt-øäð ãé-ìò äðBôö øBabä èìné-ìàå ìwä ñeðé-ìàæúBøäpk äìòé øàék äæ-éî ©¨´©©½§©¦¨¥−©¦®¨Æ¨Æ©©´§©§½̈¨§−§¨¨«¦¤−©§´Ÿ©«£¤®©§¨¾
:åéîéî eLòbúéçøéò äãéáà õøà-äqëà äìòà øîàiå íéî eLòbúé úBøäpëå äìòé øàék íéøöî ¦«§¨£−¥¨«¦§©Æ¦Æ©§´Ÿ©«£¤½§©§¨−¦§´Ÿ£¨®¦©ÀŸ¤©«£¤Æ£©¤¤½¤Ÿ¦¬¨¦−

:dá éáLéåèéëøc éNôz íéãeìå ïâî éNôz èeôe Lek íéøBabä eàöéå áëøä eììäúäå íéñeqä eìò §¬Ÿ§¥¨«£³©¦Æ§¦§Ÿ§´¨¤½¤§¥§−©¦¦®³ÆŸ§¥´¨¥½§¦¾Ÿ§¥−¬Ÿ§¥
:úL÷éíîcî äúåøå äòáNå áøç äìëàå åéøvî í÷päì äî÷ð íBé úBàáö ýåýé éðãàì àeää íBiäå ¨«¤§«©¸©¹©Ÿ¨¯¡¦´§¨À³§¨¨Æ§¦¨¥´¦¨½̈§¨§¨¬¤Æ¤Æ§¨´§½̈§¨§−̈¦¨¨®

:úøt-øäð-ìà ïBôö õøàa úBàáö ýåýé éðãàì çáæ ékàéíéøöî-úa úìeúa éøö éç÷e ãòìâ éìò ¦´¤Â©©Ÿ¨̧¡¦¯§¨²§¤¬¤¨−¤§©§¨«£¦³¦§¨Æ§¦´¢¦½§©−©¦§¨®¦
:Cì ïéà äìòz úBàôø úéaøä (éúéáøä) àåMìáéðBì÷ íéBâ eòîLøBaâ-ék õøàä äàìî Cúçåöå C ©¨§Æ¦§¥´§ª½§¨−̈¥¬¨«¨§³¦Æ§¥½§¦§¨¥−¨§¨´¨¨®¤¦«¦³

:íäéðL eìôð åécçé eìLk øBaâaâéCìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä §¦Æ¨½̈©§−̈¨§¬§¥¤«©¨¨Æ£¤´¦¤´§½̈¤«¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤
:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá eãébäeøîà ñçðtçúáe ó ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³§¦§©Æ¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®¦§À

éáéáñ áøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä:Eåèéøéaà óçñð òecî:Bôãä ýåýé ék ãîò àì E ¦§©¥Æ§¨¥´½̈¦«¨§¨¬¤−¤§¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§−̈£¨«

i"yx
(Ê).äìòé øåàéë סביביו גייסות להעלות רגיל שהיה

סביביו: לשטף נהר åéîéî.כמו åùòâúé:מוהי דמטרפין
(Á).äìòé øåàéë:לעלות רגיל כמו äãéáåà.היה

סכלות:åììåäúäå.(Ë)אאבד: לשון äúåøå.(È)לשון
מרוי: דמתרגמינן שכר כמו שכרון לשון ל"א שובע,

.ïåôö õøàá וגם בכרכמיש נבוכדנצר על פרעה שהלך
המלחמה: מן ברח והוא גבוריו ונהרגו øåáâ(È·)נפל

.åìùë øåáâá זה ונתקלים נכשלים היו בורחים כשהיו

øöàøãëåáð.(È‚)בזה: àáì שהחריב שניי' מכה זו
למלכו  ושבע עשרים בשנת מצרים את נבוכדנצר

כט ) עולם:(יחזקאל  בסדר ששנינו áöéúä(È„)כמו
.êì ïëäå:ואתקין והכן המלחמה, óçñð.(ÂË)כנגד

סוחף מטר כמו גבוריך והחליקו כח )נשטפו (משלי

כליון  לשון חיברו ומנחם משנה, בלשון שדהו נסתחפה
מטר  כמו סוחף מטר פתר ודונש סוחף. מטר חיבר וכן

במערצה פארה מסעף כמו י)סועף :(ישעיה

cec zcevn
(Â).Ï˜‰ ÒÂÈ Ï‡כי נפשו  למלט ינוס לא  ברגליו הקל  אף 

ישיגו: שמהˆÂÙ‰.האויב פרת נהר  מקום אצל צפון בפאת 
ונפלו: Ê‰.(Ê)כשלו ÈÓעולה שהיה  העם זה מי המלעיג אמר

ומי האדמה פני  כל  על  ומתפשט  העולה היאור כמו ומתפשט 
נעים מימיו  אשר  הנהרות  כמו שאון  קול המרים העם  הוא

שאון: קול ומרימים חזקה משיבÌÈ¯ˆÓ.(Á)בתנועה  כאילו
חיילותיו ברוב  ומתפשט עולה היה כי מצרים זהו הנה לעצמו
אשר הנהרות כמו שאון קול מרים  והיה המתפשט  היאור  כמו

קול : ובהרמת  רב בחוזק  המים בלבוÓ‡ÈÂ¯.ינידו חושב היה
כרכמיש זהו עיר  ואובידה חיילותי  ברוב ארץ ואכסה  אעלה 

אשור : מלך ביד  ‰ÌÈÒÂÒ.(Ë)שהיתה  ÂÏÚרוכבי אתם
רצים והיו התהוללו  הרכב אנשי ואתם  למלחמה  עלו הסוסים

ולכאן: ËÂÙÂ.לכאן ˘ÂÎ:בעזרתה באו המה  גם ˙È˘ÙÂכי 
.˙˘˜ ÈÎ¯Â„היטב למתחה בה ודורכים קשת תופשי ר"ל

למרחוק: ÂÎÂ'.(È)לירות  ÌÂÈ‰Âכמחשבתו יהיה  לא אבל  ר"ל 
(והיתה בבל מלך נ"נ עליה  שבא עד  המצור ימי לו  ארכו כי 

במ "ב): כמ "ש  שהרגו יהודה  מלך  יאשיהו נקמת  ממנו לנקום המקום  Á¯·.בגזירת ‰ÏÎ‡Â:הכשדים Ï‡„'.של  Á·Ê ÈÎ ר"ל
הזבח : באה המקום  Ù¯˙.בגזירת  ¯‰ Ï‡:המלחמה היתה שם  כי  פרת  לנהר ‚ÚÏ„.(È‡)סמוך ÈÏÚמצרים את  לעג בדרך  אמר 

תחלואיך: את  לרפאות צרי שמה  וקחי הצרי מקום לגלעד  כבתולה·˙ÏÂ˙.עלי  אומה  משום  עדיין  נכבשה  שלא על  בתולה  קראה
עמה: לשכב  איש בה  משל ‰¯·È˙.שלא ‡Â˘Ï:מליצה ענין והוא ומרפא  תעלה  בהם לך  אין כי רפואות מיני הרבית חנם על 

(·È).ÍÂÏ˜: בבל ביד  שנמסרת  ‰‡¯ı.מה ‰‡ÏÓגבור יכשלו והנה הנה  כשינוסו כי צעקתם  נשמע  יהיה מקום בכל  ר"ל 
ויאבדו: יפלו יחדיו ושניהם  מרוצתם  בדרך  בארצם:Â·Ï‡.(È‚)בגבור אותם להכות  מצרים ארץ על  נבוכדנאצר שיבוא

(„È).'ÂÎÂ Â„È‚‰: עליהם לבוא  מעותד נבוכדנאצר בקשרי‡Â¯Ó.אשר לעמוד  התיצב מצרים  למלך אמרו קול  המשמיעים אתם
מסביב : אותך אכלה האויב חרב כי  המלחמה  צרכי כל  לך  והכן ‡·ÍÈ¯È.(ÂË)המלחמה ÛÁÒ אחד כל  מדוע  שבך  הגבורים

רגליו: על לעמוד  יוכל  לבל  ונגרף ÓÚ„.נשטף  ‡Ï:בו נלחם  והוא הדפו ה' כי עמד  לא זה  בעבור משיב כאילו 

oeiv zcevn
(Â).„È ÏÚיבוק נחל  יד  כל וכן מקום ב)אצל :(דברים
(Ê).Â˘Ú‚˙Èהארץ ותגעש כמו חזקה  תנועה יח)ענין :(תהלים
(Ë).ÂÏÏÂ‰˙‰Âהמרוצה ברוב  כי ושגעון הוללות מלשון

הרכב יתהוללו בחוצות  וכן כמשתגעים ב)נראים  ÂÎ˘:(נחום
.ËÂÙÂ.ÌÈ„ÂÏÂ: אומות על „ÈÎ¯Â.שמות  ברגל  לדרוך  שדרך 

היטב: למתחה הרעב:Ú·˘Â‰.(È)הקשת שביעת ענין
.‰˙Â¯Â רוה כגן כמו הצמאון  שביעת  נח)ענין :(ישעיה

(‡È).È¯ˆוצרי ושמן  ודבש  וכן הקטף מעצי הנוטף  שרף הוא
כז) לך ˙ÏÚ‰.:(יחזקאל אין תעלה  רפואות  כמו רפואה (לעיל ענין

נרדפים :ל) בשמות  המלה קלון˜ÍÂÏ.(È·)וכפל מלשון
וזעקה:Í˙ÁÂˆÂ.ובזיון: צוחה ·ÏÂ„‚Ó·ÛÂ.(È„)מלשון

.ÒÁÙÁ˙·Â:מצרים בארץ מקומות  עניןÛÁÒ.(ÂË)שמות 
סוחף מטר כמו וגריפה כח)שטיפה חוזק‡·ÍÈ¯È.:(משלי ענין

אביריו דהרות כמו ה)וגבורה כתישה‰„ÂÙ.:(שופטים ענין
ידפנו אל  כמו לב)ודחיה :(איוב

g wxt l`ipc - miaezk

ç-÷øô ìàéðãciÎbi

âéòLtäå ãéîzä ïBæçä éúî-ãò øaãîä éðBîìtì LBã÷ ãçà øîàiå øaãî LBã÷-ãçà äòîLàå̈¤§§¨¬¤«¨¨−§©¥®©Ÿ¤Á¤¨̧¨¹©©«§¦´©«§©¥À©¨©º¤¨³©¨¦Æ§©¤´©
:ñîøî àáöå Lã÷å úz íîLãéìLe íétìà ø÷a áøò ãò éìà øîàiå:Lã÷ ÷cöðå úBàî L Ÿ¥½¥²§¬Ÿ¤§¨−̈¦§¨«©´Ÿ¤¥©½©µ¤´¤½Ÿ¤©§©−¦§´Ÿ¥®§¦§©−«Ÿ¤

i"yx
(‚È).ùåã÷ ãçà:המלאכים מן אותו øîàéå.אחד

אלמוני éðåîìôì.המלאך: לפלוני כשתים זו תיבה הרי
כמו  וטמיר כסי שמואל בספר עוזיאל בן יונתן ותרגם
פי' שלא שם מבלי אלמון אלמוני דבר, ממך יפלא כי

שמו: ומה מהו øáãîä.לו éðåîìôì שהיה למלאך
התמיד  על תנתן המועד וצבא גזירות וגוזר מדבר

ïåæçä.בפשע: éúî ãò להיות התמיד על אשר הזה
שומם  פשע תחתיו נתון יהיה השומם והפשע מסולק
קרויה  היא וכן דומם כאבן שהיא כוכבים מעובדי ע"א
החזון  מתי עד שנאמר מקומות בכמה הזה בספר
הוסר  מעת יב) (לקמן ואומר שומם והפשע התמיד

שומם: שקוץ ולתת ומשותק íîåù.התמיד אלם ל'
שבעת  שם ואשב ג) (לעיל חדא כשעה אשתומם כמו

ג): (יחזקאל אלם כמו בתוכם משמים ùã÷åימים úú
.ñîøî àáöå השמים צבא ואת המקדש מכון את לתת

למעלה  שכתוב כמו לרגליו מרמס לארץ הפיל אשר
הכוכבים: ומן הצבא מן ארצה àáöå.ותפל ùã÷å וי"ו

(תהלים  וסוס ורכב נרדם במקרא כאלה והרבה יתירה
כן: מדברים יש אדם בני בלשון ואף áøò(È„)עו) ãò

.úåàî ùåìùå íéôìà ø÷åá רבינו בשם פתר ראיתי
עד  בוקר ערב עד עוד ופתר עבר וכבר לדבר סעדיה
אור  יהיה ערב לעת והיה בו שנאמר הערב אותו שיבוא
ואני  יופר לא לעולם יקום אלהינו דבר כי אנו ובטוחים
ויש  הוא גמטריא כאן האמור והבוקר הערב כי אומר
מכוון  זה חשבון שיהא האחד טעמים משני לדבר סמך
גבריאל  שאמר והב' הספר, שבסוף אחר חשבון עם
נאמר  אשר והבוקר הערב ומראה בענין למטה לדניאל
חזר  למה תלוי הוא החשבון רמז לא ואם היא, אמת
לסתום  נצטוה והחוזה הוא, אמת לומר אותו וכפל
ואנו  וחתום סתום בל' נגלה לא הוא ואף הדבר ולחתום
הדורש  קץ ובעבור קץ אחר קץ מלכנו להבטחת נוחיל
דרך  וידרוש יתור אחריו והבא במדרשיו, טעה כי נודע
ושבעי' מאות ה' בגי' ובוקר ערב לפתור יש אחרת

מאות  וח' אלפים הרי מאות ושלש אלפי' ועוד וארבע
÷ùã.וע"ד: ÷ãöðå גזרות לבטל ישראל עון יכופר

עד  למצרים ראשונה גלות גלו מאז ומרפסן מדרסן
וחשבון  משיחנו במלך עולמים תשועת ויושעו יגאלו
והוא  התמיד הוסר מיום ור"ץ אל"ף לסוף כלה זה
לתת  כדי התמיד הוסר ומעת הספר בסוף שנאמר
שיבא  יותר ולא יהיה ור"ץ אלף ימים שומ ' שיקוץ
ו' הוסר והתמיד השומם שקוץ ויסיר משיחנו המלך
י"ז  ויום בהיכל צלם והעמיד ב"ש החורבן לפני שנים
את  וביטל התורה את אפוסטמוס ששרף היה בתמוז
במסכת  ששנינו כמו בהיכל צלם והעמיד התמיד
מפורשת  ראיה בידי אין שכתבתי שנים ושש תענית,
לפני  התמיד בטל לא שלם ששבוע ראיה יש אך
וחצי  ט') (לקמן טיטוס על דניאל ניבא שכן החורבן
שלפני  השבוע מקצת כלומר ומנחה זבח ישבית השבוע
נחזור  בענין למטה מפורש כך הקרבנו' יבטלו החורבן
אלפי' ובקר ערב חשבון מכוון כיצד הראשונו' על

כ  להיות למצרים ישראל רדת מיום מאות לה ושלש
במצרים  היו ר"י התמיד, שהוסר ליום ור"ץ אלף לסוף
מאו' ד' הבית ויבן עד צאתם מיום ושמונים מאות ד'
בית  וך' מאות וד' בבל גלות שנה וע' הבית היה וי'
אלפים  הרי הימים קץ של ור"ץ אלף עליהם תן שני
החורבן  לפני התמיד שהוסר שנים ו' מהן צא מאות וח'
התמיד  הוסר למעת אלא ור"ץ אלף הכתוב מנה שלא
נוסף  עוד מאות וג' ואלפים ובוקר ערב חשבון לך הרי
שנה  מ"ה הימים לקץ ויגיע המחכה אשרי בחשבון
יצא  הראשון חשבון על לומר יש ור"ץ אלף על יתרים
שנים  מ"ה אותם מהם ויתכסה ויחזור המשיח המלך
פרשת  של יוצר (בסילוק יסד הקליר אליעזר ורבי
הג' וי"ל מ"ב, הרי ששה שבועים שירו ביסוד החודש)
כך  מצאתי ואני מנה לא שבוע לחשבון באו שלא שנים
שנים  מ"ה להתכסות המשיח מלך שעתיד רות במדרש

הללו: המקראות מן ראיה ומביא שיגלה לאחר

cec zcevn
(‚È).˘Â„˜ „Á‡:קדוש אחד  ‰Ó„·¯.מלאך  ÈÂÓÏÙÏ ר"ל

האלה: הדברים המדבר ‰˙ÈÓ„.למלאך  ÔÂÊÁ‰ עד לומר רצה
מסולק הוא  להיות התמיד על אשר  הזה החזון יהיה מתי

תחתיו : ינתן דומם  כאבן  המשותק  Â˜„˘.והעכו"ם  עד ˙˙
הרגל : למרמס השמים וצבא קדש עם  יותן Ó‡ÈÂ¯(È„)מתי

.ÈÏ‡זכריה) אור יהיה ערב  לעת והיה בו שנאמר הערב עד ר"ל בוקר ערב  עד  ואמר אלי  אמריו השיב שאל שהמלאך  כי  עם 
Â‡Ó˙.יד): ˘Ï˘Â ÌÈÙÏ‡סתום והוא  החשבון מתחיל  זמן מאיזה  ידענו  לא  אבל מאות ושלש אלפים ב ' בשנת תהיה והיא

כי הספר  בסוף וכמ "ש  הזה  חשבון  מתחיל  זמן מאיזה בו רמוזה אשר  הדבר מוצא  ברור נדע אז ב"ב המשיח  ובבוא וחתום
קץ: עת עד הדברים וחתומים  ˜„˘.סתומים  ˜„ˆÂ:המיועדת הטובה  ותבוא וחסד  צדקה ימצא  קדש עם ואז

oeiv zcevn
(‚È).ÈÂÓÏÙÏענין הוא ופלא ואלם  מפלא מורכבת מלה היא 

בו ידובר  לא ר"ל  ואלם יז) (דברים  ממך יפלא כי  כמו מכוסה 
לפלמוני: אמר  ממנו נעלם שמו היה כי משותק˘ÌÓÂ.ועל 

ג): (יחזקאל בתוכם משמים  יתירה:Â˜„˘.כמו וי"ו 
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ÁBúáekøà CBzî øaLpL äáekøà ìL çzôî–øBäè.äãeäé éaøànèî,íéðôaî Ba çúBt àeäL éðtî.ìLå ©§¥©¤©§¨¤¦§©¦©§¨¨©¦§¨§©¥¦§¥¤¥©¦¦§¦§¤
Bnb CBzî øaLpL íb–øBäè.eéäïéá÷ðe ïéôç Ba–àîè.ïéôç eìhð–àîè,éðtîïéá÷ð.ïéá÷ð eîzzñð ©¤¦§©¦ª¨¨¨¦§¨¦¨¥¦§¨¦¨¥¦§¥§¨¦¦§©§§¨¦

–àîè,ïéôç éðtî;ïéá÷ð eîzzñðå ïéôç eìhð,äæ CBúì äæ eöøtL Bà–øBäè.da eöøôpL ìcøç ìL úððñî ¨¥¦§¥¨¦¦§¨¦§¦§©§§¨¦¤¨§¤§¤¨©§¤¤¤©§¨¤¦§§¨
äæ CBúì äæ ïhîlî íéá÷ð äLGL–äøBäè.úBëzî ìL ñkøôàäå–äàîè. §¨§¨¦¦§©¨¤§¤§¨§¨£©§¥¤©§§¥¨

¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ó Á ˜ ¯ Ù
‡õò éìk,øBò éìk,íöò éìk,úéëeëæ éìk–ïäéèeLtïéøBäè,íéàîè ïäéìa÷îe.eøaLð–eøäè.äNòå øæç §¥¥§¥§¥¤¤§¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨

íéìk ïäî–àaäìe ïàkî äàîè ïéìa÷î.äcMä,äázäå,ìcânäå,Lwä úøek,íéðwä úøeëå,äðéôñ øBáe ¥¤¥¦§©§¦ª§¨¦¨§©¨©¦¨§©¥¨§©¦§¨©¤¤©©§©¤¤©¨¦§¦¨
úéøcðñkìà,íäì LiLíéìeL,çla äàñ íéòaøà ïé÷éæçî ïäå,íéøBk íäLLáia–ïéøBäè elà éøä.øàLe £¤§©§§¦¤¥¨¤©¦§¥©£¦¦©§¨¦§¨©©¤¥©¦©¨¥£¥¥§¦§¨
íéìkä ìk,ïéìa÷î íðéà ïéa ïéìa÷î ïéa–ïéàîè;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äìâò øecøc,úBèñ÷å ¨©¥¦¥§©§¦¥¥¨§©§¦§¥¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§£¨¨§ª§

g.daekx` ly gztn:ïë íä ìàòîùé õøàáù úåçúôî áåøå .åðìù äôåôë ïåð ïéîë éåùòù .÷åùä íò äáåëøàë ìô÷úîù.`nhn dcedi iaxïéàå
:äãåäé 'øë äëìä.mb lye:äëåôä ï"åð ïéîë àéäù úéðååé í"â ïéîë.oitg ea eidïéá÷ð ,íéðéùä íä ïéôç .ïéá÷ð åà ïéôç åá åøééúùð ,åîåâ êåúî øáùðùë

ìåòðîä éðéùá íéá÷ð ïúåà ñéðëîå çúôîá ïéá÷ð ùé íéîòôå ,íéçúåôå ìåòðîä éá÷ðá íéñðëð ïäå íéðéù çúôîá ùé íéîòôù ,ìåòðîä éðéù ïäá íéñðëðù
:çúåôå.df jezl df evxty e`:äæá äæ íéòâåðù ïéá÷ðä åáçøúðå ïéôçä åî÷òðù ïåâë ,åöøôù àìà ,ïéá÷ðä åîúñð àìå ïéôçä åìèéð àìùly zppqn
.lcxg:úìåñôä úà úèìå÷å ïðúñîå äá ïåúð ìãøçäù úëúî ìù äôð ïéîë.ohnln,ãçà á÷ð ïúùìù åùòðå ïéá÷ð äùìù äá åöøôðùî úððñîä éìåùá

:äá ïðñì àéæç àì åú.qkxt`:íééçéøá àòî÷ àòî÷ íúåà àéöåî àåäå íéèç åá íéðúåðå ,äèîìî êìåäå øöéîå äìòîìî áçø íééçéø ìù éìë
eh`.ur ilk:ïé÷øô êðäá åäá ééåøåàì éòáã øåò éìëå õò éìëã àðéã íåùî àëä àéðú øãäå ,'á ÷øôá äìòîì äéåðù åæ äðùî.dciyd:ïåøà ïéîë

.daizde:ïéðçìåùä úáéú.lcbnde:ø"ñðîìà éáøòáå ,å"àéøîøà æ"òìá .õò ìù øöåàä úéá.ywd zxeekeïéìåáùä úåáðæî äéåùòù éôì ,õò éìëë äáåùç
:ïéù÷ ïäù.zixcpqkl` dpitq xeaeùøåô ïéàù éôì ,úéøãðñëìà äðéôñ äéåø÷ ìåãâä íéì äá ïéùøåôù äìåãâ äðéôñàéøãðñëìàì ìàøùé õøàî íéá íé

:äéúùì ïééåàøä ïé÷åúî íéî åúåà íéàìîîå õò ìù øåá ïéòë úåìåãâ úåðéôñá íéùåò ,äéúùì ïééåàø ïéàå íéçåìî íéä éîù éðôîå .äìåãâ äðéôñá àìà
.miley mdl yiy:ò÷ø÷ä ìò áùåéå áçø àìà ,äèîìî ãç ïäéúçú ïéàù.mixek:äàñ íéùù.yaia:úåøéôå íéðåòøæå äàåáú ïåâë.oixedhù÷úàã

:øáùé àìî åäåìèìèé íàå éàãî øúåé ìåãâù éôì ,àìî ìèìèéî åðéà äæå ,ï÷éøå àìî ìèìèéîä ÷ùì ,øåò éìëå õò éìë.milawn opi`y oia milawn oia
:úåçô àìà ïéìá÷î ïéàù ïéá ,äàñ íéòáøàî øúåé ïéìá÷îù ïéá.dlbr xecxcô"òàå .é"îåø õøàá ïéùåòù ïúåà ïéòë ,úåçåì äéåùò äìåâò õò ìù úéáç
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äáekøà ìL çzôî, כברך שצורתו  מפתח –CBzî øaLpL ÇÀÅÇÆÇÀÈÆÄÀÇÄ
Búáekøà,מתעקם שהוא במקום –øBäè,טומאה מקבל  אינו  – ÇÀÈÈ

לשימושו. עוד  ראוי  àeäLשאינו éðtî ,ànèî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÄÀÅÆ
íéðôaî Ba çúBt שם להכניס יכול שהוא לפי בבית, כשהוא – ÅÇÄÄÀÄ

בו , ולפתוח פנים, לצד סמוך  שהוא המנעול, לתוך המפתח את

שהואיל סוברים, חכמים ברם, טומאה. ומקבל  הוא, כלי עדיין  הלכך 
אפשר אי  והרי מבחוץ, ולפתוח לסגור כדי  הוא מפתח של  ועיקרו 

מתורת  בטל לפיכך  למנעול , עד  מגיע שאינו  לפי מבחוץ, בו לפתוח
טומאה. מקבל ואינו  íbכלי  ìLå גמא לאות הדומה מפתח – ÀÆÇ

כזה: Bnbהיוונית, CBzî øaLpL ולא בזווית, – ÆÄÀÇÄË
במנעול, ולסובבו  בו  להחזיק בשביל יד  בית בו אינו øBäèנשתייר  – È

יהודה. רבי לדעת אף טומאה, Baמקבל eéä,שנשבר במפתח – È
ïéôç,שיניים –ïéá÷ðe,שבמנעול הנקבים לתוך נכנסות והשיניים – ÈÄÀÈÄ

שבמפתח, הנקבים לתוך  נכנסות המנעול טומאה,àîèושיני מקבל  – ÈÅ
מפתח; הוא àîèשעדיין ,ïéôç eìhð,טומאה מקבל  עדיין – ÄÀÈÄÈÅ

ïéá÷ð éðtî;ידם על לפתוח שאפשר –àîè ,ïéá÷ð eîzzñð ÄÀÅÀÈÄÄÀÇÀÀÈÄÈÅ
טומאה, מקבל  עדיין  –ïéôç éðtî;שבו השיניים –ïéôç eìhð ÄÀÅÈÄÄÀÈÄ

äæ CBúì äæ eöøtL Bà ,ïéá÷ð eîzzñðå שנתעקמו כגון – ÀÄÀÇÀÀÈÄÆÈÀÆÀÆ
בזה, זה שנוגעים עד  הנקבים ונתרחבו מקבלøBäèהשיניים אינו  – È

לשימושו . ראוי  שאינו daטומאה, eöøôpL ìcøç ìL úððñîÇÀÆÆÆÇÀÈÆÄÀÀÈ
GLïhîlî íéá÷ð äL,מסתנן שהחרדל  במקום –äæ CBúì äæ ÀÈÀÈÄÄÀÇÈÆÀÆ

גדול, אחד נקב שלשתם ונעשו  –äøBäè. לסינון עוד  ראויה שאינה – ÀÈ
úBëzî ìL ñkøôàäå שנותנים משפך, בצורת ריחיים של  כלי – ÀÈÂÇÀÅÆÇÀ

בריחיים, קימעה קימעה מוציאם והוא חיטים –äàîèלתוכו  ÀÅÈ
שם  לאפרכס שיש לפי  הטעם, כותב והרמב"ם כלי . היא שחשובה

עצמו  טז ).בפני  ט , כלים  (הל'

א ה נ ש מ ר ו א ב

יט פרק ועד בפרקנו עצם.(llka)החל וכלי  עור  וכלי  עץ בכלי המשניות עוסקות
ב. בפרק לעיל, נשנתה שכבר  במשנה פותח פרקנו 

ïéøBäè ïäéèeLt ,úéëeëæ éìk ,íöò éìk ,øBò éìk ,õò éìkÀÅÅÀÅÀÅÆÆÀÅÀÄÀÅÆÀÄ
טומאה, מקבלים אינם קיבול  בית להם שאין הכלים –ïäéìa÷îeÀÇÀÅÆ

íéàîè שבארנו כמו טומאה, מקבלים קיבול  בית להם שיש והכלים – ÀÅÄ
א). (ב, הכלים,eøaLðלעיל  –eøäèשקיבל הטומאה מן קודם – ו ÄÀÀÈÈ

שבריהם טהורים, כשהם נשברו  אם וכן  מקבלים שנשברו ; אינם

ïäîטומאה. äNòå øæç,השברים מן –íéìk–,שלמיםïéìa÷î ÈÇÀÈÈÅÆÅÄÀÇÀÄ
àaäìe ïàkî äàîè,הישנה לטומאתם חוזרים אינם אבל – ËÀÈÄÈÀÇÈ

דינם  כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם, בטלה שמשנשברו 
עדיין . נטמאו שלא חדשים ארגז ,äcMäככלים מין –,äázäå ÇÄÈÀÇÅÈ

ìcânäå,מגדל בצורת ארון  –Lwä úøek,מקש העשויה –úøeëå ÀÇÄÀÈÇÆÆÇÇÀÇÆÆ
íéðwä,מקנים העשויה –úéøcðñkìà äðéôñ øBáe ספינה – ÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

מתוקים  מים מחזיקים שבו עץ, של גדול  בור  ולה מאלכסנדריה, גדולה
íäìלשתיה, LiL– לעיל שנמנו הללו  הכלים לכל  –íéìeL– ÆÅÈÆÇÄ

עליהם, יושבים והם çlaלמטה, äàñ íéòaøà ïé÷éæçî ïäå– ÀÅÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇ
xhil),במשקים 500Îk)íéøBk íäL,סאה ששים –Láia בדברים – ÆÅÇÄÇÈÅ

בלח  מאשר יותר  ביבש  מחזיק כלי  שכל ופירות, תבואה כגון  יבשים,
הגודש , ידי  על  וחצי  אחד  éøBäèפי  elà éøäï מקבלים אינם – ÂÅÅÀÄ

שנאמר לב):טומאה, יא , שק (ויקרא  או עור או  בגד או עץ כלי "מכל
וטהר ", הערב עד וטמא יובא במים בהם, מלאכה יעשה אשר  כלי כל
וריקן , מלא שמתטלטל  כל אף וריקן, מלא מתטלטל שק מה ודרשו:

כובדם. מחמת מלאים מתטלטלים שאינם אלו  כלים ìkיצאו  øàLeÀÈÈ
ïéìa÷î ïéa ,íéìkä,בלח סאה ארבעים –ïéìa÷î íðéà ïéa ÇÅÄÅÀÇÀÄÅÅÈÀÇÀÄ

סאה, מארבעים פחות אלא –ïéàîè;טומאה מקבלים –éaø éøác ÀÅÄÄÀÅÇÄ
äìâò øecøc :øîBà äãeäé éaø .øéàî,עגולה עץ של  חבית – ÅÄÇÄÀÈÅÇÀÂÈÈ

מתטלטלת  היא לעגלה, מחוברת שהיא כיון  גדולה, שהיא פי  על  ואף
העגלה, ידי  על מלאה íéëìnäגם úBèñ÷åשיש ארגז כמין  – ÀËÀÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéëìnä,ïéðãaòä úáøòå,äpè÷ äðéôñ øBáe,ïBøàäå,ïéìa÷nL ét ìò óà–ïéàîè,àlà ìèìhì ïééeNò ïðéàL ©§¨¦©£¥©¨©§¨¦§¦¨§©¨§¨¨©©¦¤§©§¦§¥¦¤¥¨£¦¦©§¥¤¨
ïëBúaL äna.íéìkä ìk øàLe,íéìa÷îä–ïéøBäè;ïéìa÷î ïðéàLå–ïéàîè.éøác ïéa ïéàéaøøéàîéøáãì ©¤¤§¨§¨¨©¥¦©§©§¦§¦§¤¥¨§©§¦§¥¦¥¥¦§¥©¦¥¦§¦§¥

ìòa úáøò àlà äãeäé éaøúéaä. ©¦§¨¤¨£¥©©©©©¦
·íéîBzçð ìL úBáeøà–úBàîè;íézá éìòa ìLå–úBøBäè;ïîkøk Bà ï÷øñ–úBàîè.ïéîBzçð ìL óc £¤©§¦§¥§¤©£¥¨¦§¥§¨¦§§¨§¥©¤©§¦

ìúka BòáwL–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.ïéîBzçð ìL ãBøñ–àîè;ìLåíézá éìòa–øBäè; ¤§¨©Ÿ¤©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦§¤©§¦¨¥§¤©£¥¨¦¨
åéúBçeø òaøàî Bôtb–àîè;úçà çeøî õøôð–øBäè;ïBòîL éaøøîBà:åéìò õøB÷ úBéäì Bðé÷úä íà– ¦§¥©§©¨¨¥¦§©¥©©©¨©¦¦§¥¦¦§¦¦§¥¨¨

àîè.CBøònä ïëå–àîè. ¨¥§¥©©£¨¥

:ìåèìè äéîù íéøååù éãé ìò ìåèìè àðú éàä øáñã ,úéð÷éøå äàìî úìèìèéî ,äìâòì àéäù ïåéë ,äìåãâ àéäù.miklnd zehqweõò ìù ìãâî ïéîë
:äá íéëìåäù äìâòá åúåà ïéëéìåî íéëìîäå .ä÷ùî ìù íéìëå ìëàî éðéî åá íéðúåðù ,íéøãç íéøãç éåùò.mipcard zaixreíéðãáòäù õò ìù äáéøò

:ïäéúåøåò äá ïéøåù.mi`nh oilawny t"r`ïäùë ,ïëåúáù äîá àìà íéìèìèéî ïéàù àîòè ùøôîãë .ïéàîè ,øúåé åà äàñ 'î ïéìá÷îù ô"òà ,øîåìë
:ìèìèéì ïëøã íéàìî.ziad lra zaixr'øì .ïéàîè øàùäå ,ïéøåäè à÷åã éðäã àøîéîì ,áéùç÷ ïéøåäè àåäã ,äàîè øéàî 'øìäãåäé 'øã ,äøåäè äãåäé

:äãåäé éáøë äëìäå .ïéøåäè øàùäå ,ïéàîè à÷åã éðäã àøîéîì ,áéùç÷ íéàîè
a.minezgp ly zeaex`:úåáéøò éñøâã íéøôñ úéàå .íçìä úà ïäéìò íéëøåò íéîåúçðäù úåçåì.ze`nhéèåùôã â"òàå .éìë úøåöá ïééåùòù éôì

:íéøôåñ éøáãî úåàîè ,åäðéð õò éìë.zexedh miza ilra lye:éìë úøåö ïäéìò ïéàù.owxqøùùá çåùîå ,àø÷î ïåùìá øùù àåäå .ïå÷éøñá ïôééäéîøé)
(á"ë:å"éðéî æ"òìáå ,ø"åôâðæ éáøòá ..onkxk:íåëøëá ïòáö.minezgp ly scâ"òàå .äàîåè ïéìá÷î ïéà õò éìë éèåùô ,õò ìù óã åìéàã .úëúî ìù óã

:ìëä éøáãì øåäè ìúåëá åòá÷ùë ,ïðáøãî àîèã.xdhn xfril` 'x:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.cexqäáéøò àéäå .éúëåã äîëá ìéòì ïðúã äãéøñ àéä
ãøùä éãâá úà ïðéîâøúîãë .äá ùîúùî íåúçðäù äðè÷(à"ì úåîù):àùåîéù éùåáì úé.ettibéôâå ,÷áçéå íåâøú .áéáñ úøâñî åì äùò:ó.epiwzd m`

:íéúá éìòá ìù ãåøñì.eilr uxew zeidléúöøå÷ øîåçî ïåùì .÷öáä åéìò êåúçì øîåìë(â"ì áåéà):.`nhìù ãåøñ äî éðôî ,ïåòîù 'øì äéì àøéáñã
åéìò õøå÷ úåéäì åðé÷úä íà éîð íéúá éìòá ìù ,øåðúì úåöø÷î åéìò êéìåîå ÷öáä úà åéìò õøå÷ù éðôî ,àîè íéîåúçðúåöø÷î åéìò êéìåäìå ÷öáä úà

:ù"øë äëìä ïéàå .àîè ,øåðúì

`xephxa yexit

שלהם המרכבה בכותלי  רמב"ם ;למלכים עיין ישראל"; ("תפארת

מלכיםברטנורא); של  גדולים כדים מפרשים: úáøòåÇÂÅÇ(הערוך),ויש 
ïéðãaòä בה משתמשים העורות שמעבדי עץ של  גדולה עריבה – ÈÇÀÈÄ

בתוכה, העורות ÷äpèלשרֹות äðéôñ øBáe מים בו  שמחזיקים – ÀÄÈÀÇÈ
לשתיה, ïéìa÷nLמתוקים ét ìò óà ,ïBøàäå סאה ארבעים – ÀÈÈÇÇÄÆÀÇÀÄ

טומאה,ïéàîèבלח, מקבלים –àlà ìèìhì ïééeNò ïðéàL ÀÅÄÆÅÈÂÄÄÇÀÅÆÈ
ïëBúaL änaמלאים כשהם אלא להיטלטל  דרכם שאין  (רמב"ם ).– ÇÆÆÀÈ

ìk øàLeíéìa÷îä ,íéìkä ארבעים המחזיקים הגדולים הכלים – ÀÈÈÇÅÄÇÀÇÀÄ
בלח, טומאה;ïéøBäèסאה מקבלים אינם –ïéìa÷î ïðéàLå– ÀÄÀÆÅÈÀÇÀÄ

סאה, מארבעים פחות אלא מחזיקים מקבלים ïéàîèשאינם – ÀÅÄ
àlàטומאה. äãeäé éaø éøáãì øéàî éaø éøác ïéa ïéàÅÅÄÀÅÇÄÅÄÀÄÀÅÇÄÀÈÆÈ

úéaä ìòa úáøò שהם המקבלים הכלים את מנה מאיר שרבי – ÂÅÇÇÇÇÇÄ
המקבלים  שאר אבל  טהורים, אלו שדווקא להשמיענו, כדי  טהורים,
ארבעים  מחזקת שהיא פי על שאף הבית, בעל עריבת ובכללם טמאים,

את  מנה יהודה רבי  ואילו טומאה, מקבלת היא מקום מכל בלח, סאה
מקבלים  אלו  שדווקא להשמיענו, טמאים, שהם המקבלים הכלים

המקבלים  שאר  אבל  בלח, סאה ארבעים שמחזיקים פי על  אף טומאה
טהורה. הבית בעל עריבת אף שלדעתו ומכאן טהורים,

הפיסקה את okezay"בארנו dna `l` lhlhil oiieyr opi`y"אבל הרמב"ם. לפי
מלאים  אינם "שפעמים מהר "ם: בשם אחר פירוש מובא טוב" יום ב"תוספות
מלכים  וקוסטות לטלטל . אלו כל  דרך  וכן שפיר . ומיטלטל  קצת בהם יש אלא
ובור העבדנין . עריבות וכן קצת, בו  כשיש ומיטלטל  למלאותן , רגילים אין
מים  בו נותנים אין כן  על  אדם, בני  הרבה בה נכנסים שאין  קטנה, ספינה
שבתוכו, במה אלא ליטלטל  עשויין  שאינן  ששנינו, וזהו מעט. אם כי  בבור

מועט". דבר  היינו
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úBáeøà:גורסים ויש  –zekex`îBzçð ìLíé,ארוכים עץ לוחות – ÂÆÇÀÄ
אותן  שמכניסים קודם הלחם ככרות את עליהם עורכים שהאופים

עץ,úBàîèלתנור, כלי פשוטי  שהם פי  על ואף טומאה, מקבלות – ÀÅ
ועשויות  הואיל  טומאה, מקבלות שיהו  בהן, חכמים גזרו  מקום מכל

כלי ; בצורת íézáהן  éìòa ìLå,בתים בעלי  של  וארוכות – ÀÆÇÂÅÈÄ

úBøBäè; כלי בצורת עשויות שאינן לפי  טומאה, מקבלות אינן – À
ï÷øñאדום בצבע הארוכות את הבית בעל  צבע –,(oewixqa)Bà ÅÀÈ
ïîkøk,בכרכום צבעם –úBàîè.לכלי שייחדן  טומאה, מקבלות – ÄÀÀÈÀÅ

ïéîBzçð ìL óc שיחמיצו עד  הבצק כיכרות עליו  שנותנים – ÇÆÇÀÄ
הגאונים), ìúka(פירוש BòáwL,לכותל שחיברו –øæòéìà éaø ÆÀÈÇÙÆÇÄÁÄÆÆ

íéànèî íéîëçå ,øäèîבגמרא ב )– סו, בתרא מבארים,(בבא  ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ
שכלי פי  על  שאף אליעזר , רבי וסובר מתכת, של  בדף כאן שמדובר
מקבל אינו שוב בכותל וקבעו הואיל  מקום מכל טומאה, מקבל מתכת

בפני כלי  עדיין בכותל, שקבעו  פי על שאף סוברים, וחכמים טומאה;
סוברים  חכמים אף עץ של בדף ברם, טומאה. מקבל  הלכך  הוא, עצמו

טומאה; מקבלים אינם עץ כלי  פשוטי  שהרי  טומאה, מקבל שאינו 
מדברי טומאה מקבלים לקבלה העשויים עץ כלי  שפשוטי  פי  על ואף

ונקטה  הכל . לדברי  טהור  בכותל  שקבעו  מאחר מקום מכל סופרים,
בהם. עוסקת שהיא נחתום כלי משום עץ, כלי דיני בין זה דין  המשנה

ïéîBzçð ìL ãBøñשל כלי  עליו  מעמיד  שהנחתום עץ של  לוח – ÀÆÇÀÄ
הליש בעת בו להשתמש הבצק מים פני ולהחלקת ידיו לרחיצת ה

רמב"ם ), ישראל "; שהנחתום àîè("תפארת לפי טומאה, מקבל – ÈÅ
כלים עליו לקבל  המיוחד  כשולחן ודינו  זה, לשימוש (הגר "א );ייחדו 

íézá éìòa ìLå,בתים בעלי  של סרוד  –øBäèמיוחד שאינו – ÀÆÇÂÅÈÄÈ
לפרקים; אלא לש שאינו מאחר  זה, הבית Bôtbלשימוש בעל  גיפף – ÄÀ

הסרוד , åéúBçeøאת òaøàî,סביבו מסגרת שעשה –àîè– ÅÇÀÇÈÈÅ
קיבול; בית לו יש  עכשיו  שהרי טומאה, úçàמקבל çeøî õøôðÄÀÇÅÇÇÇ
רוחותיו, משלוש אלא המסגרת היתה שלא –øBäèמקבל אינו – È

כלי; חשוב שאינו  Bðé÷úäטומאה, íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÄÀÄ
שלו , הסרוד את התקין הבית בעל åéìòאם õøB÷ úBéäìחותך – ÄÀÅÈÈ

גיפפו , שלא פי  על  אף הבצק, את כדין àîèעליו טומאה, מקבל – ÈÅ
זה. לשימוש וייחדו הואיל נחתומים, של  CBøònäסרוד ïëå לוח – ÀÅÇÇÂ

לקריצתו  או במעגילה רידודו  לשם הבצק את עליו  שעורכים עץ
הרמב"ם );לכיכרות היינו (לפי המעגילה, הוא שהמערוך מפרשים, ויש 

עורכים שבו  עץ הבצק(milblbn)גליל את גאון ;ומרדדים בשם  (הר"ש 

להגישם הערוך ); הרקיקים את נושאים גליל  אותו שעל מוסיפים, ויש

לקבלה עשוי ונמצא ישראל "),לתנור, טומאה,àîè("תפארת  מקבל  – ÈÅ
בו וכיוצא שולחן כמו  לקבלה שמיוחד  ישראל";לפי "תפארת  (הגר "א;

izdw - zex`ean zeipyn



קצט ` dpyn xyr dyng wxt milk zkqn

ÁBúáekøà CBzî øaLpL äáekøà ìL çzôî–øBäè.äãeäé éaøànèî,íéðôaî Ba çúBt àeäL éðtî.ìLå ©§¥©¤©§¨¤¦§©¦©§¨¨©¦§¨§©¥¦§¥¤¥©¦¦§¦§¤
Bnb CBzî øaLpL íb–øBäè.eéäïéá÷ðe ïéôç Ba–àîè.ïéôç eìhð–àîè,éðtîïéá÷ð.ïéá÷ð eîzzñð ©¤¦§©¦ª¨¨¨¦§¨¦¨¥¦§¨¦¨¥¦§¥§¨¦¦§©§§¨¦

–àîè,ïéôç éðtî;ïéá÷ð eîzzñðå ïéôç eìhð,äæ CBúì äæ eöøtL Bà–øBäè.da eöøôpL ìcøç ìL úððñî ¨¥¦§¥¨¦¦§¨¦§¦§©§§¨¦¤¨§¤§¤¨©§¤¤¤©§¨¤¦§§¨
äæ CBúì äæ ïhîlî íéá÷ð äLGL–äøBäè.úBëzî ìL ñkøôàäå–äàîè. §¨§¨¦¦§©¨¤§¤§¨§¨£©§¥¤©§§¥¨

¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ó Á ˜ ¯ Ù
‡õò éìk,øBò éìk,íöò éìk,úéëeëæ éìk–ïäéèeLtïéøBäè,íéàîè ïäéìa÷îe.eøaLð–eøäè.äNòå øæç §¥¥§¥§¥¤¤§¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨

íéìk ïäî–àaäìe ïàkî äàîè ïéìa÷î.äcMä,äázäå,ìcânäå,Lwä úøek,íéðwä úøeëå,äðéôñ øBáe ¥¤¥¦§©§¦ª§¨¦¨§©¨©¦¨§©¥¨§©¦§¨©¤¤©©§©¤¤©¨¦§¦¨
úéøcðñkìà,íäì LiLíéìeL,çla äàñ íéòaøà ïé÷éæçî ïäå,íéøBk íäLLáia–ïéøBäè elà éøä.øàLe £¤§©§§¦¤¥¨¤©¦§¥©£¦¦©§¨¦§¨©©¤¥©¦©¨¥£¥¥§¦§¨
íéìkä ìk,ïéìa÷î íðéà ïéa ïéìa÷î ïéa–ïéàîè;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:äìâò øecøc,úBèñ÷å ¨©¥¦¥§©§¦¥¥¨§©§¦§¥¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§£¨¨§ª§

g.daekx` ly gztn:ïë íä ìàòîùé õøàáù úåçúôî áåøå .åðìù äôåôë ïåð ïéîë éåùòù .÷åùä íò äáåëøàë ìô÷úîù.`nhn dcedi iaxïéàå
:äãåäé 'øë äëìä.mb lye:äëåôä ï"åð ïéîë àéäù úéðååé í"â ïéîë.oitg ea eidïéá÷ð ,íéðéùä íä ïéôç .ïéá÷ð åà ïéôç åá åøééúùð ,åîåâ êåúî øáùðùë

ìåòðîä éðéùá íéá÷ð ïúåà ñéðëîå çúôîá ïéá÷ð ùé íéîòôå ,íéçúåôå ìåòðîä éá÷ðá íéñðëð ïäå íéðéù çúôîá ùé íéîòôù ,ìåòðîä éðéù ïäá íéñðëðù
:çúåôå.df jezl df evxty e`:äæá äæ íéòâåðù ïéá÷ðä åáçøúðå ïéôçä åî÷òðù ïåâë ,åöøôù àìà ,ïéá÷ðä åîúñð àìå ïéôçä åìèéð àìùly zppqn
.lcxg:úìåñôä úà úèìå÷å ïðúñîå äá ïåúð ìãøçäù úëúî ìù äôð ïéîë.ohnln,ãçà á÷ð ïúùìù åùòðå ïéá÷ð äùìù äá åöøôðùî úððñîä éìåùá

:äá ïðñì àéæç àì åú.qkxt`:íééçéøá àòî÷ àòî÷ íúåà àéöåî àåäå íéèç åá íéðúåðå ,äèîìî êìåäå øöéîå äìòîìî áçø íééçéø ìù éìë
eh`.ur ilk:ïé÷øô êðäá åäá ééåøåàì éòáã øåò éìëå õò éìëã àðéã íåùî àëä àéðú øãäå ,'á ÷øôá äìòîì äéåðù åæ äðùî.dciyd:ïåøà ïéîë

.daizde:ïéðçìåùä úáéú.lcbnde:ø"ñðîìà éáøòáå ,å"àéøîøà æ"òìá .õò ìù øöåàä úéá.ywd zxeekeïéìåáùä úåáðæî äéåùòù éôì ,õò éìëë äáåùç
:ïéù÷ ïäù.zixcpqkl` dpitq xeaeùøåô ïéàù éôì ,úéøãðñëìà äðéôñ äéåø÷ ìåãâä íéì äá ïéùøåôù äìåãâ äðéôñàéøãðñëìàì ìàøùé õøàî íéá íé

:äéúùì ïééåàøä ïé÷åúî íéî åúåà íéàìîîå õò ìù øåá ïéòë úåìåãâ úåðéôñá íéùåò ,äéúùì ïééåàø ïéàå íéçåìî íéä éîù éðôîå .äìåãâ äðéôñá àìà
.miley mdl yiy:ò÷ø÷ä ìò áùåéå áçø àìà ,äèîìî ãç ïäéúçú ïéàù.mixek:äàñ íéùù.yaia:úåøéôå íéðåòøæå äàåáú ïåâë.oixedhù÷úàã

:øáùé àìî åäåìèìèé íàå éàãî øúåé ìåãâù éôì ,àìî ìèìèéî åðéà äæå ,ï÷éøå àìî ìèìèéîä ÷ùì ,øåò éìëå õò éìë.milawn opi`y oia milawn oia
:úåçô àìà ïéìá÷î ïéàù ïéá ,äàñ íéòáøàî øúåé ïéìá÷îù ïéá.dlbr xecxcô"òàå .é"îåø õøàá ïéùåòù ïúåà ïéòë ,úåçåì äéåùò äìåâò õò ìù úéáç

`xephxa yexit
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äáekøà ìL çzôî, כברך שצורתו  מפתח –CBzî øaLpL ÇÀÅÇÆÇÀÈÆÄÀÇÄ
Búáekøà,מתעקם שהוא במקום –øBäè,טומאה מקבל  אינו  – ÇÀÈÈ

לשימושו. עוד  ראוי  àeäLשאינו éðtî ,ànèî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÄÀÅÆ
íéðôaî Ba çúBt שם להכניס יכול שהוא לפי בבית, כשהוא – ÅÇÄÄÀÄ

בו , ולפתוח פנים, לצד סמוך  שהוא המנעול, לתוך המפתח את

שהואיל סוברים, חכמים ברם, טומאה. ומקבל  הוא, כלי עדיין  הלכך 
אפשר אי  והרי מבחוץ, ולפתוח לסגור כדי  הוא מפתח של  ועיקרו 

מתורת  בטל לפיכך  למנעול , עד  מגיע שאינו  לפי מבחוץ, בו לפתוח
טומאה. מקבל ואינו  íbכלי  ìLå גמא לאות הדומה מפתח – ÀÆÇ

כזה: Bnbהיוונית, CBzî øaLpL ולא בזווית, – ÆÄÀÇÄË
במנעול, ולסובבו  בו  להחזיק בשביל יד  בית בו אינו øBäèנשתייר  – È

יהודה. רבי לדעת אף טומאה, Baמקבל eéä,שנשבר במפתח – È
ïéôç,שיניים –ïéá÷ðe,שבמנעול הנקבים לתוך נכנסות והשיניים – ÈÄÀÈÄ

שבמפתח, הנקבים לתוך  נכנסות המנעול טומאה,àîèושיני מקבל  – ÈÅ
מפתח; הוא àîèשעדיין ,ïéôç eìhð,טומאה מקבל  עדיין – ÄÀÈÄÈÅ

ïéá÷ð éðtî;ידם על לפתוח שאפשר –àîè ,ïéá÷ð eîzzñð ÄÀÅÀÈÄÄÀÇÀÀÈÄÈÅ
טומאה, מקבל  עדיין  –ïéôç éðtî;שבו השיניים –ïéôç eìhð ÄÀÅÈÄÄÀÈÄ

äæ CBúì äæ eöøtL Bà ,ïéá÷ð eîzzñðå שנתעקמו כגון – ÀÄÀÇÀÀÈÄÆÈÀÆÀÆ
בזה, זה שנוגעים עד  הנקבים ונתרחבו מקבלøBäèהשיניים אינו  – È

לשימושו . ראוי  שאינו daטומאה, eöøôpL ìcøç ìL úððñîÇÀÆÆÆÇÀÈÆÄÀÀÈ
GLïhîlî íéá÷ð äL,מסתנן שהחרדל  במקום –äæ CBúì äæ ÀÈÀÈÄÄÀÇÈÆÀÆ

גדול, אחד נקב שלשתם ונעשו  –äøBäè. לסינון עוד  ראויה שאינה – ÀÈ
úBëzî ìL ñkøôàäå שנותנים משפך, בצורת ריחיים של  כלי – ÀÈÂÇÀÅÆÇÀ

בריחיים, קימעה קימעה מוציאם והוא חיטים –äàîèלתוכו  ÀÅÈ
שם  לאפרכס שיש לפי  הטעם, כותב והרמב"ם כלי . היא שחשובה

עצמו  טז ).בפני  ט , כלים  (הל'
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יט פרק ועד בפרקנו עצם.(llka)החל וכלי  עור  וכלי  עץ בכלי המשניות עוסקות
ב. בפרק לעיל, נשנתה שכבר  במשנה פותח פרקנו 

ïéøBäè ïäéèeLt ,úéëeëæ éìk ,íöò éìk ,øBò éìk ,õò éìkÀÅÅÀÅÀÅÆÆÀÅÀÄÀÅÆÀÄ
טומאה, מקבלים אינם קיבול  בית להם שאין הכלים –ïäéìa÷îeÀÇÀÅÆ

íéàîè שבארנו כמו טומאה, מקבלים קיבול  בית להם שיש והכלים – ÀÅÄ
א). (ב, הכלים,eøaLðלעיל  –eøäèשקיבל הטומאה מן קודם – ו ÄÀÀÈÈ

שבריהם טהורים, כשהם נשברו  אם וכן  מקבלים שנשברו ; אינם

ïäîטומאה. äNòå øæç,השברים מן –íéìk–,שלמיםïéìa÷î ÈÇÀÈÈÅÆÅÄÀÇÀÄ
àaäìe ïàkî äàîè,הישנה לטומאתם חוזרים אינם אבל – ËÀÈÄÈÀÇÈ

דינם  כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם, בטלה שמשנשברו 
עדיין . נטמאו שלא חדשים ארגז ,äcMäככלים מין –,äázäå ÇÄÈÀÇÅÈ

ìcânäå,מגדל בצורת ארון  –Lwä úøek,מקש העשויה –úøeëå ÀÇÄÀÈÇÆÆÇÇÀÇÆÆ
íéðwä,מקנים העשויה –úéøcðñkìà äðéôñ øBáe ספינה – ÇÈÄÀÄÈÂÆÀÇÀÀÄ

מתוקים  מים מחזיקים שבו עץ, של גדול  בור  ולה מאלכסנדריה, גדולה
íäìלשתיה, LiL– לעיל שנמנו הללו  הכלים לכל  –íéìeL– ÆÅÈÆÇÄ

עליהם, יושבים והם çlaלמטה, äàñ íéòaøà ïé÷éæçî ïäå– ÀÅÇÂÄÄÇÀÈÄÀÈÇÇ
xhil),במשקים 500Îk)íéøBk íäL,סאה ששים –Láia בדברים – ÆÅÇÄÇÈÅ

בלח  מאשר יותר  ביבש  מחזיק כלי  שכל ופירות, תבואה כגון  יבשים,
הגודש , ידי  על  וחצי  אחד  éøBäèפי  elà éøäï מקבלים אינם – ÂÅÅÀÄ

שנאמר לב):טומאה, יא , שק (ויקרא  או עור או  בגד או עץ כלי "מכל
וטהר ", הערב עד וטמא יובא במים בהם, מלאכה יעשה אשר  כלי כל
וריקן , מלא שמתטלטל  כל אף וריקן, מלא מתטלטל שק מה ודרשו:

כובדם. מחמת מלאים מתטלטלים שאינם אלו  כלים ìkיצאו  øàLeÀÈÈ
ïéìa÷î ïéa ,íéìkä,בלח סאה ארבעים –ïéìa÷î íðéà ïéa ÇÅÄÅÀÇÀÄÅÅÈÀÇÀÄ

סאה, מארבעים פחות אלא –ïéàîè;טומאה מקבלים –éaø éøác ÀÅÄÄÀÅÇÄ
äìâò øecøc :øîBà äãeäé éaø .øéàî,עגולה עץ של  חבית – ÅÄÇÄÀÈÅÇÀÂÈÈ

מתטלטלת  היא לעגלה, מחוברת שהיא כיון  גדולה, שהיא פי  על  ואף
העגלה, ידי  על מלאה íéëìnäגם úBèñ÷åשיש ארגז כמין  – ÀËÀÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéëìnä,ïéðãaòä úáøòå,äpè÷ äðéôñ øBáe,ïBøàäå,ïéìa÷nL ét ìò óà–ïéàîè,àlà ìèìhì ïééeNò ïðéàL ©§¨¦©£¥©¨©§¨¦§¦¨§©¨§¨¨©©¦¤§©§¦§¥¦¤¥¨£¦¦©§¥¤¨
ïëBúaL äna.íéìkä ìk øàLe,íéìa÷îä–ïéøBäè;ïéìa÷î ïðéàLå–ïéàîè.éøác ïéa ïéàéaøøéàîéøáãì ©¤¤§¨§¨¨©¥¦©§©§¦§¦§¤¥¨§©§¦§¥¦¥¥¦§¥©¦¥¦§¦§¥

ìòa úáøò àlà äãeäé éaøúéaä. ©¦§¨¤¨£¥©©©©©¦
·íéîBzçð ìL úBáeøà–úBàîè;íézá éìòa ìLå–úBøBäè;ïîkøk Bà ï÷øñ–úBàîè.ïéîBzçð ìL óc £¤©§¦§¥§¤©£¥¨¦§¥§¨¦§§¨§¥©¤©§¦

ìúka BòáwL–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.ïéîBzçð ìL ãBøñ–àîè;ìLåíézá éìòa–øBäè; ¤§¨©Ÿ¤©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦§¤©§¦¨¥§¤©£¥¨¦¨
åéúBçeø òaøàî Bôtb–àîè;úçà çeøî õøôð–øBäè;ïBòîL éaøøîBà:åéìò õøB÷ úBéäì Bðé÷úä íà– ¦§¥©§©¨¨¥¦§©¥©©©¨©¦¦§¥¦¦§¦¦§¥¨¨

àîè.CBøònä ïëå–àîè. ¨¥§¥©©£¨¥

:ìåèìè äéîù íéøååù éãé ìò ìåèìè àðú éàä øáñã ,úéð÷éøå äàìî úìèìèéî ,äìâòì àéäù ïåéë ,äìåãâ àéäù.miklnd zehqweõò ìù ìãâî ïéîë
:äá íéëìåäù äìâòá åúåà ïéëéìåî íéëìîäå .ä÷ùî ìù íéìëå ìëàî éðéî åá íéðúåðù ,íéøãç íéøãç éåùò.mipcard zaixreíéðãáòäù õò ìù äáéøò

:ïäéúåøåò äá ïéøåù.mi`nh oilawny t"r`ïäùë ,ïëåúáù äîá àìà íéìèìèéî ïéàù àîòè ùøôîãë .ïéàîè ,øúåé åà äàñ 'î ïéìá÷îù ô"òà ,øîåìë
:ìèìèéì ïëøã íéàìî.ziad lra zaixr'øì .ïéàîè øàùäå ,ïéøåäè à÷åã éðäã àøîéîì ,áéùç÷ ïéøåäè àåäã ,äàîè øéàî 'øìäãåäé 'øã ,äøåäè äãåäé

:äãåäé éáøë äëìäå .ïéøåäè øàùäå ,ïéàîè à÷åã éðäã àøîéîì ,áéùç÷ íéàîè
a.minezgp ly zeaex`:úåáéøò éñøâã íéøôñ úéàå .íçìä úà ïäéìò íéëøåò íéîåúçðäù úåçåì.ze`nhéèåùôã â"òàå .éìë úøåöá ïééåùòù éôì

:íéøôåñ éøáãî úåàîè ,åäðéð õò éìë.zexedh miza ilra lye:éìë úøåö ïäéìò ïéàù.owxqøùùá çåùîå ,àø÷î ïåùìá øùù àåäå .ïå÷éøñá ïôééäéîøé)
(á"ë:å"éðéî æ"òìáå ,ø"åôâðæ éáøòá ..onkxk:íåëøëá ïòáö.minezgp ly scâ"òàå .äàîåè ïéìá÷î ïéà õò éìë éèåùô ,õò ìù óã åìéàã .úëúî ìù óã

:ìëä éøáãì øåäè ìúåëá åòá÷ùë ,ïðáøãî àîèã.xdhn xfril` 'x:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.cexqäáéøò àéäå .éúëåã äîëá ìéòì ïðúã äãéøñ àéä
ãøùä éãâá úà ïðéîâøúîãë .äá ùîúùî íåúçðäù äðè÷(à"ì úåîù):àùåîéù éùåáì úé.ettibéôâå ,÷áçéå íåâøú .áéáñ úøâñî åì äùò:ó.epiwzd m`

:íéúá éìòá ìù ãåøñì.eilr uxew zeidléúöøå÷ øîåçî ïåùì .÷öáä åéìò êåúçì øîåìë(â"ì áåéà):.`nhìù ãåøñ äî éðôî ,ïåòîù 'øì äéì àøéáñã
åéìò õøå÷ úåéäì åðé÷úä íà éîð íéúá éìòá ìù ,øåðúì úåöø÷î åéìò êéìåîå ÷öáä úà åéìò õøå÷ù éðôî ,àîè íéîåúçðúåöø÷î åéìò êéìåäìå ÷öáä úà

:ù"øë äëìä ïéàå .àîè ,øåðúì
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שלהם המרכבה בכותלי  רמב"ם ;למלכים עיין ישראל"; ("תפארת

מלכיםברטנורא); של  גדולים כדים מפרשים: úáøòåÇÂÅÇ(הערוך),ויש 
ïéðãaòä בה משתמשים העורות שמעבדי עץ של  גדולה עריבה – ÈÇÀÈÄ

בתוכה, העורות ÷äpèלשרֹות äðéôñ øBáe מים בו  שמחזיקים – ÀÄÈÀÇÈ
לשתיה, ïéìa÷nLמתוקים ét ìò óà ,ïBøàäå סאה ארבעים – ÀÈÈÇÇÄÆÀÇÀÄ

טומאה,ïéàîèבלח, מקבלים –àlà ìèìhì ïééeNò ïðéàL ÀÅÄÆÅÈÂÄÄÇÀÅÆÈ
ïëBúaL änaמלאים כשהם אלא להיטלטל  דרכם שאין  (רמב"ם ).– ÇÆÆÀÈ

ìk øàLeíéìa÷îä ,íéìkä ארבעים המחזיקים הגדולים הכלים – ÀÈÈÇÅÄÇÀÇÀÄ
בלח, טומאה;ïéøBäèסאה מקבלים אינם –ïéìa÷î ïðéàLå– ÀÄÀÆÅÈÀÇÀÄ

סאה, מארבעים פחות אלא מחזיקים מקבלים ïéàîèשאינם – ÀÅÄ
àlàטומאה. äãeäé éaø éøáãì øéàî éaø éøác ïéa ïéàÅÅÄÀÅÇÄÅÄÀÄÀÅÇÄÀÈÆÈ

úéaä ìòa úáøò שהם המקבלים הכלים את מנה מאיר שרבי – ÂÅÇÇÇÇÇÄ
המקבלים  שאר אבל  טהורים, אלו שדווקא להשמיענו, כדי  טהורים,
ארבעים  מחזקת שהיא פי על שאף הבית, בעל עריבת ובכללם טמאים,

את  מנה יהודה רבי  ואילו טומאה, מקבלת היא מקום מכל בלח, סאה
מקבלים  אלו  שדווקא להשמיענו, טמאים, שהם המקבלים הכלים

המקבלים  שאר  אבל  בלח, סאה ארבעים שמחזיקים פי על  אף טומאה
טהורה. הבית בעל עריבת אף שלדעתו ומכאן טהורים,

הפיסקה את okezay"בארנו dna `l` lhlhil oiieyr opi`y"אבל הרמב"ם. לפי
מלאים  אינם "שפעמים מהר "ם: בשם אחר פירוש מובא טוב" יום ב"תוספות
מלכים  וקוסטות לטלטל . אלו כל  דרך  וכן שפיר . ומיטלטל  קצת בהם יש אלא
ובור העבדנין . עריבות וכן קצת, בו  כשיש ומיטלטל  למלאותן , רגילים אין
מים  בו נותנים אין כן  על  אדם, בני  הרבה בה נכנסים שאין  קטנה, ספינה
שבתוכו, במה אלא ליטלטל  עשויין  שאינן  ששנינו, וזהו מעט. אם כי  בבור

מועט". דבר  היינו
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úBáeøà:גורסים ויש  –zekex`îBzçð ìLíé,ארוכים עץ לוחות – ÂÆÇÀÄ
אותן  שמכניסים קודם הלחם ככרות את עליהם עורכים שהאופים

עץ,úBàîèלתנור, כלי פשוטי  שהם פי  על ואף טומאה, מקבלות – ÀÅ
ועשויות  הואיל  טומאה, מקבלות שיהו  בהן, חכמים גזרו  מקום מכל

כלי ; בצורת íézáהן  éìòa ìLå,בתים בעלי  של  וארוכות – ÀÆÇÂÅÈÄ

úBøBäè; כלי בצורת עשויות שאינן לפי  טומאה, מקבלות אינן – À
ï÷øñאדום בצבע הארוכות את הבית בעל  צבע –,(oewixqa)Bà ÅÀÈ
ïîkøk,בכרכום צבעם –úBàîè.לכלי שייחדן  טומאה, מקבלות – ÄÀÀÈÀÅ

ïéîBzçð ìL óc שיחמיצו עד  הבצק כיכרות עליו  שנותנים – ÇÆÇÀÄ
הגאונים), ìúka(פירוש BòáwL,לכותל שחיברו –øæòéìà éaø ÆÀÈÇÙÆÇÄÁÄÆÆ

íéànèî íéîëçå ,øäèîבגמרא ב )– סו, בתרא מבארים,(בבא  ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ
שכלי פי  על  שאף אליעזר , רבי וסובר מתכת, של  בדף כאן שמדובר
מקבל אינו שוב בכותל וקבעו הואיל  מקום מכל טומאה, מקבל מתכת

בפני כלי  עדיין בכותל, שקבעו  פי על שאף סוברים, וחכמים טומאה;
סוברים  חכמים אף עץ של בדף ברם, טומאה. מקבל  הלכך  הוא, עצמו

טומאה; מקבלים אינם עץ כלי  פשוטי  שהרי  טומאה, מקבל שאינו 
מדברי טומאה מקבלים לקבלה העשויים עץ כלי  שפשוטי  פי  על ואף

ונקטה  הכל . לדברי  טהור  בכותל  שקבעו  מאחר מקום מכל סופרים,
בהם. עוסקת שהיא נחתום כלי משום עץ, כלי דיני בין זה דין  המשנה

ïéîBzçð ìL ãBøñשל כלי  עליו  מעמיד  שהנחתום עץ של  לוח – ÀÆÇÀÄ
הליש בעת בו להשתמש הבצק מים פני ולהחלקת ידיו לרחיצת ה

רמב"ם ), ישראל "; שהנחתום àîè("תפארת לפי טומאה, מקבל – ÈÅ
כלים עליו לקבל  המיוחד  כשולחן ודינו  זה, לשימוש (הגר "א );ייחדו 

íézá éìòa ìLå,בתים בעלי  של סרוד  –øBäèמיוחד שאינו – ÀÆÇÂÅÈÄÈ
לפרקים; אלא לש שאינו מאחר  זה, הבית Bôtbלשימוש בעל  גיפף – ÄÀ

הסרוד , åéúBçeøאת òaøàî,סביבו מסגרת שעשה –àîè– ÅÇÀÇÈÈÅ
קיבול; בית לו יש  עכשיו  שהרי טומאה, úçàמקבל çeøî õøôðÄÀÇÅÇÇÇ
רוחותיו, משלוש אלא המסגרת היתה שלא –øBäèמקבל אינו – È

כלי; חשוב שאינו  Bðé÷úäטומאה, íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÄÀÄ
שלו , הסרוד את התקין הבית בעל åéìòאם õøB÷ úBéäìחותך – ÄÀÅÈÈ

גיפפו , שלא פי  על  אף הבצק, את כדין àîèעליו טומאה, מקבל – ÈÅ
זה. לשימוש וייחדו הואיל נחתומים, של  CBøònäסרוד ïëå לוח – ÀÅÇÇÂ

לקריצתו  או במעגילה רידודו  לשם הבצק את עליו  שעורכים עץ
הרמב"ם );לכיכרות היינו (לפי המעגילה, הוא שהמערוך מפרשים, ויש 

עורכים שבו  עץ הבצק(milblbn)גליל את גאון ;ומרדדים בשם  (הר"ש 

להגישם הערוך ); הרקיקים את נושאים גליל  אותו שעל מוסיפים, ויש

לקבלה עשוי ונמצא ישראל "),לתנור, טומאה,àîè("תפארת  מקבל  – ÈÅ
בו וכיוצא שולחן כמו  לקבלה שמיוחד  ישראל";לפי "תפארת  (הגר "א;

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïéúlñ ìL äôð íé–àîè;íézá éìòa ìLå–øBäè.äãeäé éaøøîBà:áLBî àîè úìãBb ìL óà,éðtî ¨¨¨¤©¨¦¨¥§¤©£¥¨¦¨©¦§¨¥©¤¤¤¨¥¨¦§¥
úBìãBâå BëBúa úBáLBé úBðaäL. ¤©¨§§§§

„íéeìzä ìk–ïéàîè,ìL äøáëe äôð éeìzî õeçúéaä ìòa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ílk ¨©§¦§¥¦¦§¨¨§¨¨¤©©©©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦ª¨
ïéøBäè,ïéúlñ ìL äôð éeìzî õeç,úBðøb úøák éeìúe,ãé ìbî éeìúe,laä ìwî éeìúeïéL,ïéòiñî ïäL éðtî §¦¦§¨¨¤©¨¦§¦§©§¨§©©¨§©¥©©¨¦¦§¥¤¥§©§¦

äëàìnä úòLa.ììkä äæ:äëàìî úòLa òiñì éeNòä–àîè;éeìúì éeNòä–øBäè. §¨©©§¨¨¤©§¨¤¨§©¥©§¨©§¨¨¨¥¤¨¦§¨
‰úBñBøb ìL úçø–äàîè;úBøöBà ìL–äøBäè.úBzb ìL–äàîè;úBðøb ìL–äøBäè.ììkä äæ: ©©¤¨§¥¨¤¨§¨¤¦§¥¨¤§¨§¨¤©§¨

äìa÷ì éeNòä–àîè;ñepëì–øBäè. ¤¨§©¨¨¨¥§¦¨
ÂäøMä éìáð–ïéàîè,éåì éða éìáðå–ïéøBäè.ïé÷Lnä ìk–ïéàîè,àiçaèî úéa ä÷Lîe–ïéøBäè.ìk ¦§¥©¨¨§¥¦§¦§¥§¥¥¦§¦¨©©§¦§¥¦©§¥¥©§§©¨§¦¨

b.dtp mi:äùáé íéä áéáñ ùéù åîë ,íé àø÷ð ,äåáâ çåì ìù øæ äòéøéä áéáñ ùéù éôìå .ïéáåñä ïî é÷ð úìåñä úà àéöåäì øòùî äâåøà äòéøély
.mizlq:úìåñä íéøøåá.zlceb:íéùðä øòù úøùå÷å úìãåâù äùàä.zepady iptnìá÷ì ,äôð íé êåúá ïúåà úåáéùåî ïùàø úåìãåâù äòùá úåøòðä

:äãåäé 'øë äëìäå .àùéøã àúéáåáøòå úéøåøôòä ïî ïùàøî ìåôéù äî íù
c.oiielzd lk:åá åúåìúì éìëì ïééåùòä.oi`nh:éìëì øåáéç ååäã.zepxb zxakíéöò éðù ìò äøáëä íéçéðîå ,õåîä èåì÷ìå íéèçä àéöåäì äéåùò

:äëàìî úòùá íéòééñîã éðú÷ã åðééäå ,ïéìäðîå äìù éåìúá ïäéãé íéñéðëî íéòâé ïäùëå ,ïéìäðîå.oiylad lwnùé íà úåàøì íéìëä êåúá íéùôçîä
:ùìáå ,ùôçéå íåâøú .êìîì ñëî åðîî ïúéì éåàøù øáã åá.dk`ln zrya miriiqn mdyåá íéòééúñîå ,éìëá ùîúùäì íéöåøùë éåìúá ïäéãé ïéñéðëî

:íéîëçë äëìäå .ïúëàìî úåùòì
d.zgx:à"ìàô æ"òìáå ,ä"çøìà éáøòá .úåéðè÷å äàåáú äá íéøåæù.zeqexbd:ìåô ìù íéñéøâ íéùåòä.d`nhñéðëäì äéåùòå ìåáé÷ úéá äì ùéù éôì

:íééçéøì äá.zexve` lye:øöåàá áùéúúù äúå÷ðìå .ïàëîå ïàëî íéããöä ïî àéäù äèçä äá è÷ìì äéåùò.zezib lyeõåç ïéâæäå íéðöøçä êéìùäì
:úâä ïî.qepikl:åëåúá ìá÷ì àì ìáà ,ïøåæô íå÷îî

e.dxiyd ilap:øåðëå ìáð ïåùì .íäá íéøøåùîù íéìáð.oi`nhíéðâðîä êøãå ,ïåâðä ìå÷ òéîùäì ïéîéðä ãöì íéá÷åðîå íä íéìåìç úåøåðëäå íéìáðäù

`xephxa yexit

היא  זו פיסקה הרמב"ם  לפי כי שם , שמבואר  טוב", יום  "תוספות  עיין

אנשי תוספות ועיין היא; שמעון רבי מדברי הראב"ד  ולפי חכמים , מדברי

שם ).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äôð íé הסולת תתפזר  שלא כדי הנפה תחת שמעמידים כלי  – ÈÈÈ
בלבד דפנות אלא שוליים לו  ואין ישראל"),המנופה, "תפארת (הגר"א ;

ïéúlñ ìL,גדולה שלהם שהנפה למכירה, סולת עושי  –àîè– ÆÇÈÄÈÅ
כלי . חשוב שהוא טומאה, מקבל íézáה"ים" éìòa ìLå ים – ÀÆÇÂÅÈÄ

בתים, בעלי  של הטעם,øBäèנפה מבארים יש טומאה, מקבל אינו – È
מלקטים  והם בדפנות, דבוק שנשאר מה על  מקפידים שהסלתים לפי

לקבלה, העשויים עץ כלי  כפשוטי נפה ים ונמצא משם, הסולת את
קמח  ומנפים נקייה סולת לעשות כך  כל  אומנים אינם בתים בעלי  אבל 

בים  שנדבק מה ללקט שיטרחו כך כל להם חשוב הוא ואין  פשוט,
ואינו  לקבלה, העשוי כלי חשוב אינו  שלהם נפה ים הלכך  הנפה,

טומאה. úìãBbמקבל  ìL óà :øîBà äãeäé éaøשל יםֿנפה – ÇÄÀÈÅÇÆÆÆ
הגודלת הנשים,(zrlewd)האשה áLBîשער àîè טומאה מקבל – ÈÅÈ

מושב úBìãBâåהזב,משום BëBúa úBáLBé úBðaäL éðtî– ÄÀÅÆÇÈÀÀÀÀ
הגודלת, של  נפה ים בתוך  הן יושבות ראשן  גודלות שהנערות בשעה

לפיכך לישיבה, ראוי שהוא וכיון מראשן , שנופל  מה שם שיתאסף כדי 
אדם. לטמא הטומאה אב נעשה הריהו  זבה או זב עליו  ישב okeאם

.dkld

i y i l y m e i
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íéeìzä ìk,בהם אותם שתולים כלים, של אחיזה בתי  –ïéàîè ÈÇÀÄÀÅÄ
לכלי , חיבור שהם מפני טומאה, מקבלים –äøáëe äôð éeìzî õeçÄÀÈÈÀÈÈ

úéaä ìòa ìL אינו הלכך ממנה, אותו  מסלקים שלפעמים לפי – ÆÇÇÇÇÄ
טומאה, מקבל  ואינו  לכלי חיבור íéîëçåחשוב .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ

ïéøBäè ílk :íéøîBà הם אפילו כלים, תשמישי כל שלדעתם – ÀÄËÈÀÄ
טומאה, מקבלים אינם לכלי, ïéúlñמחוברים ìL äôð éeìzî õeçÄÀÈÈÆÇÈÄ

גדולה, שלהם שהנפה למכירה, סולת עושי  –úBðøb úøák éeìúeÀÄÀÇÀÈ

בגרנות, בה שמשתמשים כברה של –ìwî éeìúe ,ãé ìbî éeìúeÀÇÇÈÀÇÅ
ïéLlaäכדי סחורה, של קופה בתוך במקל ממששים שהבלשים – ÇÇÈÄ

התלויים  כל  מכס; עליו שחייבים דבר  בה טמון  אולי  בתוכה, מה לבדוק

טומאה, מקבלים äëàìnäהללו  úòLa ïéòiñî ïäL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÇÀÄÀÈÇÇÀÈÈ
להכניס  לתלוי וזקוקים כבדה מלאכה בהם יש  הללו  הכלים שכל 

בהם. מלאכתם שעושים בשעה היד  את éeNòäבתוכו :ììkä äæÆÇÀÈÆÈ
äëàìî úòLa òiñì,המלאכה בשעת לסייע העשוי תלוי –àîè ÀÇÅÇÀÈÇÀÈÈÈÅ

לכלי; חיבור שהוא טומאה, מקבל  –éeìúì éeNòäתלוי אבל  – ÆÈÄÀ
בלבד, בו לתלות אלא עשוי  טומאה.øBäèשאינו  מקבל  אינו – È

.minkgk dklde

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úçø,וקטניות תבואה בה שזורים –úBñBøb ìLעושי של – ÇÇÆÈ
לגריסים, פולים שטוחנים היינו טומאה,äàîèגריסים, מקבלת – ÀÅÈ

לריחיים; הפולים את בה להכניס ועשויה קיבול  בית בה שיש לפי
úBøöBà ìL בה ללקט התבואה באוצרות בה שמשתמשים רחת – ÆÈ

אחד , למקום המפוזרת התבואה טומאה,äøBäèאת מקבלת אינה – ÀÈ
לקבל . עשויה שאינה úBzbלפי  ìL שמשליכים גיתות, של רחת – ÆÄ

לחוץ, הגת מן והזגים החרצנים את טומאה;äàîèבה מקבלת – ÀÅÈ
úBðøb ìL,תבואה בה לזרות העשויה גרנות, של רחת –äøBäè ÆÀÈÀÈ

טומאה. מקבלת אינה –äìa÷ì éeNòä :ììkä äæהעשוי כלי  – ÆÇÀÈÆÈÀÇÈÈ
לתוכו, טומאה,àîèלקבל  מקבל –ñepëì לכנוס העשוי כלי  – ÈÅÀÄ

לתוכו, לקבל לא אבל  אחד, למקום המפוזרים אינו øBäèדברים – È
טומאה. מקבל

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

äøMä éìáð,זמר בכלי  המשוררים של  הנבלים –ïéàîè מקבלים – ÄÀÅÇÈÈÀÅÄ
ומנוקבים  חלולים שהנבלים לפי  בברטנורא, הטעם ומבואר  טומאה;
מהשומעים, שמקבצים המעות בתוכם ליתן  המנגנים ודרך הנימין, בצד 

לקבל ; עשויים שהנבלים éåìוהרי  éða éìáðå בהם מזמרים שהיו  – ÀÄÀÅÀÅÅÄ
לקבלה.ïéøBäèבמקדש, עשויים שאינם לפי  טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéãiä úà ïéànèî íéøôqä,øôqî õeçäøæòä.øBäè óBkønä.ñeøàäå ïBîè÷päå ïBðèaä–íéàîè elà éøä. ©§¨¦§©§¦¤©¨©¦¦¥¤¨£¨¨©©§¨©©§§©¦§§§¨¥£¥¥§¥¦
äãeäé éaøøîBà:áLBî àîè ñeøàä,åéìò úáLBé úéélàäL éðtî.äcìçä úãeöî–äàîè;ïéøaëòä ìLå– ©¦§¨¥¨¥¨¥¨¦§¥¤¨©¨¦¤¤¨¨§©©ª§¨§¥¨§¤¨©§¨¦

äøBäè. §¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ì ÷ìçpL õò éìk ìkíéðL–øBäè,ïçìMî õeçìeôkä,ïBðænä éeçîúå,úéaä ìòa ìL ïéøBôéôàäå.éaø ¨§¦¥¤¤¡©¦§©¦¨¦ª§¨©¨§©§©¦§§¨¡¦¦¤©©©©¦©¦
äãeäéøîBà:ïäá àöBik éìáaä ãB÷å ñânä óà.äàîè ïéìa÷î éúîéàî õò éìk?ähnääñéøòäå–íôeLiMî §¨¥©©¨¥§©©§¦©¥¨¤§¥¥¥¥¨©§©§¦ª§¨©¦¨§¨£¦¨¦¤§¥

âcä øBòa.ì àHL øîbóeL–äàîè.øéàî éaøøîBà:íéza äLGL da âøñiMî ähnä. §©¨¨©¤¨§¥¨©¦¥¦¥©¦¨¦¤§¨¥¨§¨¨¦

:ï÷éøå àìî ìèìèéî äéì éåäå ,òåîùì íéàáä íãà éðáî ïéöá÷îù úåòîä ïëåúá çéðäì.iel ipa ilap:ïëåãä ìò íéðâðîä.oixedhúúì ïééåùò ïðéàù
:ìá÷ì ïééåùò ïéàå ,úåòî ïëåúá.oi`nh oiwynd lkìá÷ì íéòøæä ïéøéùëîå ,äàîåè ïéìá÷î ,ìè íã áìç ùáã ïîù ïéé íéî ïäù ïé÷ùî äòáùî ãçà ìë

:äàîåè.`igahn zia dwyne:äøæòáù íéçáèîä úéááù íãäå íéîä.oixedh:äàîåè ìá÷ì íéìëåàä ïéøéùëî àìå ,äàîåè ïéìá÷î íðéà íäùlk
.micid z` oi`nhn mixtqd,àãéñô éãéì íéøôñ åúà÷ã åæçã ïåéë ,ùãå÷ éàäå ùãå÷ éàä éøîàã ,ú"ñ ìöà äîåøú ìù íéìëåà íéòéðöî åéä äìçúáù éôì

úåòâåðä íéãéäù ãåò åøæâå ,ïòâîá äîåøúä úà íéìñåô ùãå÷ä éáúë ìë íéøôñä åéäéù åøæâ ,ïúåà íéãéñôî åéä íéìëåàä ìöà ïééåöî åéäù íéøáëòäù
ì úåéðù åéäé íéøôñá:äîåøúä úà úåìñåôå äàîåè.dxfrd xtqnåîéùé àîù ùçéîì àëéìã .íéøåôéëä íåéá íéùð úøæòá åá àøå÷ ìåãâ ïäëù äøåú øôñ

:åúåáéùçå åàøåî éðôî ,åìöà äîåøú ìù íéìëåà.sekxn:åá ÷çöì åéìò áåëøì íéðöéìä íéùåòù õò ìù ñåñ.oephadåëîåñ åá ïâðîäù ,ìåãâ ïåâð éìë
:à"øèéö æ"òìá åì íéøå÷å .åðèá ìò.oenhwpd:åìâø äëúçðù éî äùåòù õò ìù ìâø úøåöá éåùò ïåâð ìù éìë ïéî.qex`deäéúåðôãù äôð ïéîë éåùò

:å"øåáîè æ"òìáå .ìåìö ìå÷ àéöåîå ì÷îá åéìò ïéëîå ÷ã øåò åéô ìò ïéçèåùå úåìåâò.ayen `nhäàîåèä áà äùòð ,úãìåéå äãð äáæå áæ åéìò áùé íà
:àåä äáéùéì ãçåéîä éìëã .íéãâá àîèì íãà àîèì.zil`dy.éìë åúåà ìù ïåâð é"ò ïðå÷ìå ãåôñì ïéìéâøù éôì ,åéìò úáùåé úììéîå úððå÷îä øîåìë

:íéìàòîùéä úåöøàá íåéä âäðîä ïëå.zil`÷ù úøåâç äìåúáë éìà ïåùì('à ìàåé):äãåäé 'øë äëìä ïéàå ..d`nh dclegd zcevnúøåö äéìò ùéù
:øáëò úãåöîì ë"àùî .éìë

fh`.letkd ogly .ur ilk lkìëå ,åæ ìò åæ åé÷øô åà åéúåéìåç íéìôåë åúåà íéøéñîù øçàìå ,íé÷øô åà úåéìåç éåùò:äîöò éðôá éìë àéåä àéìåç
.oepfnd iegnzeàø÷ð ,äáøä íéðéî äëåúá ùéù éôìå .ìéùáú ìù ãçà ïéî úåðè÷ä ïî äøò÷ ìëá íéðúåðå ,úåðè÷ úåøò÷ äëåúáå ãàî äìåãâ äøò÷

:éäåðæì åðéîì íåâøú .ïåðæîä éåçîú.oixetit`:íé÷øô ìù àñë.qbnd:àúñéâî äøò÷ íåâøú.ilaad ceweäã÷îá ,àåä íéîëç ïåùìå .õò ìù äøò÷ ïéîë
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éìë úøåö íäî ÷ìç ìëì øàùð å÷ìçðù ô"òà åììä íéìëä ìëå .äéåæá äøò÷ ùåøéô ,äéåæá.bcd xera mteyiynïéîñ÷ øéñäì

`xephxa yexit

חכמים, מגזירת אלא טמאים אינם המשוררים שנבלי  מפרשים, ויש 
גזרו  לא המקדש ïé÷Lnä(הר"ש).ובנבלי ìk,המשקים שבעת היינו  – ÈÇÇÀÄ

טל , דם, חלב, דבש, שמן, יין, מים, טומאה,ïéàîèשהם: מקבלים – ÀÅÄ
הרמב"ם )וכן טומאה,(לשיטת לקבל האוכלים את ä÷LîeÇÀÅמכשירים

àiçaèî úéa,שבעזרה המטבחיים בבית והדם המים –ïéøBäè ÅÇÀÀÇÈÀÄ
טומאה  לקבל  האוכלים את מכשירים ואינם טומאה, מקבלים אינם –

ד). ח , עדיות  íéøôqä(עיין ìk,וכתובים נביאים תורה של  –ïéànèî ÈÇÀÈÄÀÇÀÄ
íéãiä úà בגמרא הטעם ומבואר  חכמים; מגזירת בהם, הנוגעות – ÆÇÈÇÄ
א ), יד, הספרים,(שבת  אצל תרומה של  כיכרות להצניע רגילים שהיו לפי

הספרים, את ומפסידים באים העכברים והיו  קודש , ששניהם מאחר 

פוסלים  הקודש, כתבי כל היינו הספרים, שיהו חכמים, גזרו לפיכך
שיהיו  בהם, הנוגעות הידים את שיטמאו וכן במגעם, התרומה את

לתרומה, äøæòäטמאות øôqî õeç בעזרה שהיה התורה מספר  – ÄÅÆÈÂÈÈ
,(c ,b ohw cren oiir) אוכלים ישימו  שמא לחשוש אין  חשיבותו שמפני 

חכמים. בו גזרו  ולא אצלו , תרומה dpyipשל mixtqde miwynd oic ±
ycewl leg oia lcad yi mlekae li`ed ,milapd oic ab` o`k תפארת")

עליו;óBkønäישראל"). משחקים שהליצנים עץ של  סוס כמין  – ÇÇÀ
לזמרה ארז  עץ של כלי מין מפרשים: ז ),ויש טז , להלן ברטנורא  (עיין

øBäè.טומאה מקבל אינו  –ïBðèaä שהמנגן גדול, נגינה כלי  – ÈÇÇÀ
בטנו, על סומכו רגלïBîè÷päåעליו בצורת העשוי  נגינה כלי – ÀÇÄÀÀ

קיטע של  ברטנורא );עץ כעין (רמב"ם ; העשוי  נגינה כלי  מפרשים: ויש

כתפיהם על אותו  נושאים שהליצנים חמור, ועיין צורת ח ; י, שבת (עיין

כאן), טוב" יום וחזק,ñeøàäå"תוספות  צלול  קול  המוציא זמר  כלי – ÀÈÅ
íéàîè elà éøäאלו שאף טומאה, מקבלים –(milapd enk) עשויים ÂÅÅÀÅÄ

השומעים מאת מעות לתוכם אחרונה ").לקבל äãeäé("משנה éaøÇÄÀÈ
áLBî àîè ñeøàä :øîBàהרי עליו, דורס או יושב הזב אם – ÅÈÅÈÅÈ

לישיבה, הראוי  כלי  שהוא לפי הטומאה, אב נעשה éðtîÄÀÅהוא
úéélàäL,והספדנית המקוננת –åéìò úáLBé שהיא בשעה – ÆÈÇÈÄÆÆÈÈ

מת. על dcedi,מקוננת iaxk dkld oi`e,קבע לישיבת עשוי אינו  שכן 

מועטת. בשעה ארעית לישיבה äcìçäאלא úãeöî העשויה – ÀÇÇËÀÈ
החולדה, את בה טומאה;äàîèלצוד מקבלת –ïéøaëòä ìLå ÀÅÈÀÆÈÇÀÈÄ

עכברין, בה לצוד העשויה –äøBäè טעם טומאה. מקבלת אינה – ÀÈ
כלי, צורת עליה יש החולדה שמצודת לפי  בברטנורא, מבואר  ההבדל

שלמצודת  לפי הטעם, מבארים ויש  העכברים. במצודת כן שאין מה
לעור שצריכים כיון בתוכה, אותה לצוד קיבול בית יש  החולדה

להרוג  אלא אותן, לצוד עשויה אינה העכברים של  אבל החולדה,
לקבלה עשויה שאינה והרי בלבד, אחרונה ").אותם "משנה (הגר"א ;

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéðLì ÷ìçpL õò éìk ìk,חלקים לשני  –øBäèשבר כדין  – ÈÀÄÅÆÆÁÇÄÀÇÄÈ
אין  טהור , היה ואם נטהר; משנחלק הרי טמא, היה הכלי שאם כלי ,

טומאה מקבלים ìeôkä(רמב"ם ),החלקים ïçìMî õeçהעשוי – ÄËÀÈÇÈ
שני  ולפשטו;מתחילה אותו  לקפל  ואפשר בצירים, המחוברים חלקים

שולחן  הוא חלק שכל טמא, הריהו  לשניים, נחלק זה שולחן  ואם
עצמו; ïBðænäבפני éeçîúå בתוכה המחולקת גדולה קערה – ÀÇÀÇÄÀ

אחר ; מאכל אחת ובכל קטנות, גורסים:ïéøBôéôàäåלקערות ויש – ÀÈÁÄÄ
oicetit`de–úéaä ìòa ìL;ומתפשט המתקפל רגליים הדום – ÆÇÇÇÇÄ

טמאים, לשניים נחלקו  אם אלו , ñânäכל óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÈÅ
קערה, מין –éìáaä ãB÷å,לשתיה עץ כלי –ïäá àöBik שאם – ÀÇÇÀÄÇÅÈÆ

עליו . כלי  שם עדיין וחלק חלק שכל  לפי  טמאים, לשניים, éìkÀÅנחלקו 
íôeLiMî ,äñéøòäå ähnä ?äàîè ïéìa÷î éúîéàî õòÅÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈÇÄÈÀÈÂÄÈÄÆÀÅ

âcä øBòa להחליק היו  נוהגים שכן להחליקן, אותן  משישפשף – ÀÇÈ
לשימוש, ראויים אינם לכן  קודם אבל  דג; של בעור ועריסה מיטה
מלאכתן . נגמרה שלא והרי בהן, השוכב של גופו את שמסרטים לפי

øîb, בדעתו –óeLì àHLמבלי בעריסה או במיטה להשתמש  – ÈÇÆÈ
שיפה.äàîèלשפשפן , קודם אף טומאה מקבלת –øéàî éaø ÀÅÈÇÄÅÄ

GL da âøñiMî ähnä :øîBàíéza äL את מסרגים שהיו – ÅÇÄÈÄÆÀÈÅÈÀÈÈÄ
נקרא  לחבל  חבל  שבין והריווח וערב, שתי  בחבלים המיטה תחתית

izdw - zex`ean zeipyn



רי e dpyn xyr dyng wxt milk zkqn

‚ïéúlñ ìL äôð íé–àîè;íézá éìòa ìLå–øBäè.äãeäé éaøøîBà:áLBî àîè úìãBb ìL óà,éðtî ¨¨¨¤©¨¦¨¥§¤©£¥¨¦¨©¦§¨¥©¤¤¤¨¥¨¦§¥
úBìãBâå BëBúa úBáLBé úBðaäL. ¤©¨§§§§

„íéeìzä ìk–ïéàîè,ìL äøáëe äôð éeìzî õeçúéaä ìòa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ílk ¨©§¦§¥¦¦§¨¨§¨¨¤©©©©¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦ª¨
ïéøBäè,ïéúlñ ìL äôð éeìzî õeç,úBðøb úøák éeìúe,ãé ìbî éeìúe,laä ìwî éeìúeïéL,ïéòiñî ïäL éðtî §¦¦§¨¨¤©¨¦§¦§©§¨§©©¨§©¥©©¨¦¦§¥¤¥§©§¦

äëàìnä úòLa.ììkä äæ:äëàìî úòLa òiñì éeNòä–àîè;éeìúì éeNòä–øBäè. §¨©©§¨¨¤©§¨¤¨§©¥©§¨©§¨¨¨¥¤¨¦§¨
‰úBñBøb ìL úçø–äàîè;úBøöBà ìL–äøBäè.úBzb ìL–äàîè;úBðøb ìL–äøBäè.ììkä äæ: ©©¤¨§¥¨¤¨§¨¤¦§¥¨¤§¨§¨¤©§¨

äìa÷ì éeNòä–àîè;ñepëì–øBäè. ¤¨§©¨¨¨¥§¦¨
ÂäøMä éìáð–ïéàîè,éåì éða éìáðå–ïéøBäè.ïé÷Lnä ìk–ïéàîè,àiçaèî úéa ä÷Lîe–ïéøBäè.ìk ¦§¥©¨¨§¥¦§¦§¥§¥¥¦§¦¨©©§¦§¥¦©§¥¥©§§©¨§¦¨

b.dtp mi:äùáé íéä áéáñ ùéù åîë ,íé àø÷ð ,äåáâ çåì ìù øæ äòéøéä áéáñ ùéù éôìå .ïéáåñä ïî é÷ð úìåñä úà àéöåäì øòùî äâåøà äòéøély
.mizlq:úìåñä íéøøåá.zlceb:íéùðä øòù úøùå÷å úìãåâù äùàä.zepady iptnìá÷ì ,äôð íé êåúá ïúåà úåáéùåî ïùàø úåìãåâù äòùá úåøòðä

:äãåäé 'øë äëìäå .àùéøã àúéáåáøòå úéøåøôòä ïî ïùàøî ìåôéù äî íù
c.oiielzd lk:åá åúåìúì éìëì ïééåùòä.oi`nh:éìëì øåáéç ååäã.zepxb zxakíéöò éðù ìò äøáëä íéçéðîå ,õåîä èåì÷ìå íéèçä àéöåäì äéåùò

:äëàìî úòùá íéòééñîã éðú÷ã åðééäå ,ïéìäðîå äìù éåìúá ïäéãé íéñéðëî íéòâé ïäùëå ,ïéìäðîå.oiylad lwnùé íà úåàøì íéìëä êåúá íéùôçîä
:ùìáå ,ùôçéå íåâøú .êìîì ñëî åðîî ïúéì éåàøù øáã åá.dk`ln zrya miriiqn mdyåá íéòééúñîå ,éìëá ùîúùäì íéöåøùë éåìúá ïäéãé ïéñéðëî

:íéîëçë äëìäå .ïúëàìî úåùòì
d.zgx:à"ìàô æ"òìáå ,ä"çøìà éáøòá .úåéðè÷å äàåáú äá íéøåæù.zeqexbd:ìåô ìù íéñéøâ íéùåòä.d`nhñéðëäì äéåùòå ìåáé÷ úéá äì ùéù éôì

:íééçéøì äá.zexve` lye:øöåàá áùéúúù äúå÷ðìå .ïàëîå ïàëî íéããöä ïî àéäù äèçä äá è÷ìì äéåùò.zezib lyeõåç ïéâæäå íéðöøçä êéìùäì
:úâä ïî.qepikl:åëåúá ìá÷ì àì ìáà ,ïøåæô íå÷îî

e.dxiyd ilap:øåðëå ìáð ïåùì .íäá íéøøåùîù íéìáð.oi`nhíéðâðîä êøãå ,ïåâðä ìå÷ òéîùäì ïéîéðä ãöì íéá÷åðîå íä íéìåìç úåøåðëäå íéìáðäù

`xephxa yexit

היא  זו פיסקה הרמב"ם  לפי כי שם , שמבואר  טוב", יום  "תוספות  עיין

אנשי תוספות ועיין היא; שמעון רבי מדברי הראב"ד  ולפי חכמים , מדברי

שם ).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äôð íé הסולת תתפזר  שלא כדי הנפה תחת שמעמידים כלי  – ÈÈÈ
בלבד דפנות אלא שוליים לו  ואין ישראל"),המנופה, "תפארת (הגר"א ;

ïéúlñ ìL,גדולה שלהם שהנפה למכירה, סולת עושי  –àîè– ÆÇÈÄÈÅ
כלי . חשוב שהוא טומאה, מקבל íézáה"ים" éìòa ìLå ים – ÀÆÇÂÅÈÄ

בתים, בעלי  של הטעם,øBäèנפה מבארים יש טומאה, מקבל אינו – È
מלקטים  והם בדפנות, דבוק שנשאר מה על  מקפידים שהסלתים לפי

לקבלה, העשויים עץ כלי  כפשוטי נפה ים ונמצא משם, הסולת את
קמח  ומנפים נקייה סולת לעשות כך  כל  אומנים אינם בתים בעלי  אבל 

בים  שנדבק מה ללקט שיטרחו כך כל להם חשוב הוא ואין  פשוט,
ואינו  לקבלה, העשוי כלי חשוב אינו  שלהם נפה ים הלכך  הנפה,

טומאה. úìãBbמקבל  ìL óà :øîBà äãeäé éaøשל יםֿנפה – ÇÄÀÈÅÇÆÆÆ
הגודלת הנשים,(zrlewd)האשה áLBîשער àîè טומאה מקבל – ÈÅÈ

מושב úBìãBâåהזב,משום BëBúa úBáLBé úBðaäL éðtî– ÄÀÅÆÇÈÀÀÀÀ
הגודלת, של  נפה ים בתוך  הן יושבות ראשן  גודלות שהנערות בשעה

לפיכך לישיבה, ראוי שהוא וכיון מראשן , שנופל  מה שם שיתאסף כדי 
אדם. לטמא הטומאה אב נעשה הריהו  זבה או זב עליו  ישב okeאם

.dkld
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íéeìzä ìk,בהם אותם שתולים כלים, של אחיזה בתי  –ïéàîè ÈÇÀÄÀÅÄ
לכלי , חיבור שהם מפני טומאה, מקבלים –äøáëe äôð éeìzî õeçÄÀÈÈÀÈÈ

úéaä ìòa ìL אינו הלכך ממנה, אותו  מסלקים שלפעמים לפי – ÆÇÇÇÇÄ
טומאה, מקבל  ואינו  לכלי חיבור íéîëçåחשוב .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ

ïéøBäè ílk :íéøîBà הם אפילו כלים, תשמישי כל שלדעתם – ÀÄËÈÀÄ
טומאה, מקבלים אינם לכלי, ïéúlñמחוברים ìL äôð éeìzî õeçÄÀÈÈÆÇÈÄ

גדולה, שלהם שהנפה למכירה, סולת עושי  –úBðøb úøák éeìúeÀÄÀÇÀÈ

בגרנות, בה שמשתמשים כברה של –ìwî éeìúe ,ãé ìbî éeìúeÀÇÇÈÀÇÅ
ïéLlaäכדי סחורה, של קופה בתוך במקל ממששים שהבלשים – ÇÇÈÄ

התלויים  כל  מכס; עליו שחייבים דבר  בה טמון  אולי  בתוכה, מה לבדוק

טומאה, מקבלים äëàìnäהללו  úòLa ïéòiñî ïäL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÇÀÄÀÈÇÇÀÈÈ
להכניס  לתלוי וזקוקים כבדה מלאכה בהם יש  הללו  הכלים שכל 

בהם. מלאכתם שעושים בשעה היד  את éeNòäבתוכו :ììkä äæÆÇÀÈÆÈ
äëàìî úòLa òiñì,המלאכה בשעת לסייע העשוי תלוי –àîè ÀÇÅÇÀÈÇÀÈÈÈÅ

לכלי; חיבור שהוא טומאה, מקבל  –éeìúì éeNòäתלוי אבל  – ÆÈÄÀ
בלבד, בו לתלות אלא עשוי  טומאה.øBäèשאינו  מקבל  אינו – È

.minkgk dklde

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úçø,וקטניות תבואה בה שזורים –úBñBøb ìLעושי של – ÇÇÆÈ
לגריסים, פולים שטוחנים היינו טומאה,äàîèגריסים, מקבלת – ÀÅÈ

לריחיים; הפולים את בה להכניס ועשויה קיבול  בית בה שיש לפי
úBøöBà ìL בה ללקט התבואה באוצרות בה שמשתמשים רחת – ÆÈ

אחד , למקום המפוזרת התבואה טומאה,äøBäèאת מקבלת אינה – ÀÈ
לקבל . עשויה שאינה úBzbלפי  ìL שמשליכים גיתות, של רחת – ÆÄ

לחוץ, הגת מן והזגים החרצנים את טומאה;äàîèבה מקבלת – ÀÅÈ
úBðøb ìL,תבואה בה לזרות העשויה גרנות, של רחת –äøBäè ÆÀÈÀÈ

טומאה. מקבלת אינה –äìa÷ì éeNòä :ììkä äæהעשוי כלי  – ÆÇÀÈÆÈÀÇÈÈ
לתוכו, טומאה,àîèלקבל  מקבל –ñepëì לכנוס העשוי כלי  – ÈÅÀÄ

לתוכו, לקבל לא אבל  אחד, למקום המפוזרים אינו øBäèדברים – È
טומאה. מקבל

i r i a x m e i
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äøMä éìáð,זמר בכלי  המשוררים של  הנבלים –ïéàîè מקבלים – ÄÀÅÇÈÈÀÅÄ
ומנוקבים  חלולים שהנבלים לפי  בברטנורא, הטעם ומבואר  טומאה;
מהשומעים, שמקבצים המעות בתוכם ליתן  המנגנים ודרך הנימין, בצד 

לקבל ; עשויים שהנבלים éåìוהרי  éða éìáðå בהם מזמרים שהיו  – ÀÄÀÅÀÅÅÄ
לקבלה.ïéøBäèבמקדש, עשויים שאינם לפי  טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
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íéãiä úà ïéànèî íéøôqä,øôqî õeçäøæòä.øBäè óBkønä.ñeøàäå ïBîè÷päå ïBðèaä–íéàîè elà éøä. ©§¨¦§©§¦¤©¨©¦¦¥¤¨£¨¨©©§¨©©§§©¦§§§¨¥£¥¥§¥¦
äãeäé éaøøîBà:áLBî àîè ñeøàä,åéìò úáLBé úéélàäL éðtî.äcìçä úãeöî–äàîè;ïéøaëòä ìLå– ©¦§¨¥¨¥¨¥¨¦§¥¤¨©¨¦¤¤¨¨§©©ª§¨§¥¨§¤¨©§¨¦

äøBäè. §¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡ì ÷ìçpL õò éìk ìkíéðL–øBäè,ïçìMî õeçìeôkä,ïBðænä éeçîúå,úéaä ìòa ìL ïéøBôéôàäå.éaø ¨§¦¥¤¤¡©¦§©¦¨¦ª§¨©¨§©§©¦§§¨¡¦¦¤©©©©¦©¦
äãeäéøîBà:ïäá àöBik éìáaä ãB÷å ñânä óà.äàîè ïéìa÷î éúîéàî õò éìk?ähnääñéøòäå–íôeLiMî §¨¥©©¨¥§©©§¦©¥¨¤§¥¥¥¥¨©§©§¦ª§¨©¦¨§¨£¦¨¦¤§¥

âcä øBòa.ì àHL øîbóeL–äàîè.øéàî éaøøîBà:íéza äLGL da âøñiMî ähnä. §©¨¨©¤¨§¥¨©¦¥¦¥©¦¨¦¤§¨¥¨§¨¨¦

:ï÷éøå àìî ìèìèéî äéì éåäå ,òåîùì íéàáä íãà éðáî ïéöá÷îù úåòîä ïëåúá çéðäì.iel ipa ilap:ïëåãä ìò íéðâðîä.oixedhúúì ïééåùò ïðéàù
:ìá÷ì ïééåùò ïéàå ,úåòî ïëåúá.oi`nh oiwynd lkìá÷ì íéòøæä ïéøéùëîå ,äàîåè ïéìá÷î ,ìè íã áìç ùáã ïîù ïéé íéî ïäù ïé÷ùî äòáùî ãçà ìë
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חכמים, מגזירת אלא טמאים אינם המשוררים שנבלי  מפרשים, ויש 
גזרו  לא המקדש ïé÷Lnä(הר"ש).ובנבלי ìk,המשקים שבעת היינו  – ÈÇÇÀÄ

טל , דם, חלב, דבש, שמן, יין, מים, טומאה,ïéàîèשהם: מקבלים – ÀÅÄ
הרמב"ם )וכן טומאה,(לשיטת לקבל האוכלים את ä÷LîeÇÀÅמכשירים

àiçaèî úéa,שבעזרה המטבחיים בבית והדם המים –ïéøBäè ÅÇÀÀÇÈÀÄ
טומאה  לקבל  האוכלים את מכשירים ואינם טומאה, מקבלים אינם –

ד). ח , עדיות  íéøôqä(עיין ìk,וכתובים נביאים תורה של  –ïéànèî ÈÇÀÈÄÀÇÀÄ
íéãiä úà בגמרא הטעם ומבואר  חכמים; מגזירת בהם, הנוגעות – ÆÇÈÇÄ
א ), יד, הספרים,(שבת  אצל תרומה של  כיכרות להצניע רגילים שהיו לפי

הספרים, את ומפסידים באים העכברים והיו  קודש , ששניהם מאחר 

פוסלים  הקודש, כתבי כל היינו הספרים, שיהו חכמים, גזרו לפיכך
שיהיו  בהם, הנוגעות הידים את שיטמאו וכן במגעם, התרומה את

לתרומה, äøæòäטמאות øôqî õeç בעזרה שהיה התורה מספר  – ÄÅÆÈÂÈÈ
,(c ,b ohw cren oiir) אוכלים ישימו  שמא לחשוש אין  חשיבותו שמפני 

חכמים. בו גזרו  ולא אצלו , תרומה dpyipשל mixtqde miwynd oic ±
ycewl leg oia lcad yi mlekae li`ed ,milapd oic ab` o`k תפארת")

עליו;óBkønäישראל"). משחקים שהליצנים עץ של  סוס כמין  – ÇÇÀ
לזמרה ארז  עץ של כלי מין מפרשים: ז ),ויש טז , להלן ברטנורא  (עיין

øBäè.טומאה מקבל אינו  –ïBðèaä שהמנגן גדול, נגינה כלי  – ÈÇÇÀ
בטנו, על סומכו רגלïBîè÷päåעליו בצורת העשוי  נגינה כלי – ÀÇÄÀÀ

קיטע של  ברטנורא );עץ כעין (רמב"ם ; העשוי  נגינה כלי  מפרשים: ויש

כתפיהם על אותו  נושאים שהליצנים חמור, ועיין צורת ח ; י, שבת (עיין

כאן), טוב" יום וחזק,ñeøàäå"תוספות  צלול  קול  המוציא זמר  כלי – ÀÈÅ
íéàîè elà éøäאלו שאף טומאה, מקבלים –(milapd enk) עשויים ÂÅÅÀÅÄ

השומעים מאת מעות לתוכם אחרונה ").לקבל äãeäé("משנה éaøÇÄÀÈ
áLBî àîè ñeøàä :øîBàהרי עליו, דורס או יושב הזב אם – ÅÈÅÈÅÈ

לישיבה, הראוי  כלי  שהוא לפי הטומאה, אב נעשה éðtîÄÀÅהוא
úéélàäL,והספדנית המקוננת –åéìò úáLBé שהיא בשעה – ÆÈÇÈÄÆÆÈÈ

מת. על dcedi,מקוננת iaxk dkld oi`e,קבע לישיבת עשוי אינו  שכן 

מועטת. בשעה ארעית לישיבה äcìçäאלא úãeöî העשויה – ÀÇÇËÀÈ
החולדה, את בה טומאה;äàîèלצוד מקבלת –ïéøaëòä ìLå ÀÅÈÀÆÈÇÀÈÄ

עכברין, בה לצוד העשויה –äøBäè טעם טומאה. מקבלת אינה – ÀÈ
כלי, צורת עליה יש החולדה שמצודת לפי  בברטנורא, מבואר  ההבדל

שלמצודת  לפי הטעם, מבארים ויש  העכברים. במצודת כן שאין מה
לעור שצריכים כיון בתוכה, אותה לצוד קיבול בית יש  החולדה

להרוג  אלא אותן, לצוד עשויה אינה העכברים של  אבל החולדה,
לקבלה עשויה שאינה והרי בלבד, אחרונה ").אותם "משנה (הגר"א ;
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íéðLì ÷ìçpL õò éìk ìk,חלקים לשני  –øBäèשבר כדין  – ÈÀÄÅÆÆÁÇÄÀÇÄÈ
אין  טהור , היה ואם נטהר; משנחלק הרי טמא, היה הכלי שאם כלי ,

טומאה מקבלים ìeôkä(רמב"ם ),החלקים ïçìMî õeçהעשוי – ÄËÀÈÇÈ
שני  ולפשטו;מתחילה אותו  לקפל  ואפשר בצירים, המחוברים חלקים

שולחן  הוא חלק שכל טמא, הריהו  לשניים, נחלק זה שולחן  ואם
עצמו; ïBðænäבפני éeçîúå בתוכה המחולקת גדולה קערה – ÀÇÀÇÄÀ

אחר ; מאכל אחת ובכל קטנות, גורסים:ïéøBôéôàäåלקערות ויש – ÀÈÁÄÄ
oicetit`de–úéaä ìòa ìL;ומתפשט המתקפל רגליים הדום – ÆÇÇÇÇÄ

טמאים, לשניים נחלקו  אם אלו , ñânäכל óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÈÅ
קערה, מין –éìáaä ãB÷å,לשתיה עץ כלי –ïäá àöBik שאם – ÀÇÇÀÄÇÅÈÆ

עליו . כלי  שם עדיין וחלק חלק שכל  לפי  טמאים, לשניים, éìkÀÅנחלקו 
íôeLiMî ,äñéøòäå ähnä ?äàîè ïéìa÷î éúîéàî õòÅÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈÇÄÈÀÈÂÄÈÄÆÀÅ

âcä øBòa להחליק היו  נוהגים שכן להחליקן, אותן  משישפשף – ÀÇÈ
לשימוש, ראויים אינם לכן  קודם אבל  דג; של בעור ועריסה מיטה
מלאכתן . נגמרה שלא והרי בהן, השוכב של גופו את שמסרטים לפי

øîb, בדעתו –óeLì àHLמבלי בעריסה או במיטה להשתמש  – ÈÇÆÈ
שיפה.äàîèלשפשפן , קודם אף טומאה מקבלת –øéàî éaø ÀÅÈÇÄÅÄ

GL da âøñiMî ähnä :øîBàíéza äL את מסרגים שהיו – ÅÇÄÈÄÆÀÈÅÈÀÈÈÄ
נקרא  לחבל  חבל  שבין והריווח וערב, שתי  בחבלים המיטה תחתית
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"אף  האומר : יהודה, רבי של  טעמו  בהן ",בבאור כיוצא הבבלי וקוד המגס
גדולים  שהם אלא פרקים, של אינם שאלו "נראה אחרונה": "משנה בעל כותב
וסובר לבד, אחד  בחלק אוכלים ולפעמים באמצע, מחיצה להם ויש הרבה,
כשנחלק. כלי תורת חלק לכל  יש אחד , בחלק להשתמש שראוי כיון  יהודה: רבי
שתשמישו פרקים, של כלי  ודווקא אומרים, אין  שראוי", "כל  סובר : קמא ותנא
עליו, לאכול  אותו מפרקים יום שבכל המזנון , שולחן כמו יום, בכל תדיר 
בשולחן ומשתמש זה, גבי על  זה הפרקים ומניחים אותו , כופלים האכילה ואחר
הריהו הלכך בחציו, להשתמש מתחילתו עשוי  והרי  מלאכות, שאר  בו לעשות

שראוי ". פי  על  אף כלי  אינו תדיר , בחציו תשמישו  שאין  מגס אבל כלי,

i y i n g m e i
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ללמד, מוסיפות והן הקודמת, המשנה המשך  הם שלאחריה והמשנה משנתנו
טומאה. מקבלים שונים עץ כלי  מאימתי

õò ìL íélqä,טומאה לענין  מלאכתם גמר –íñçiMî– ÇÇÄÆÅÄÆÇÀÙ
הסל , שפת את ויקשור  הקנים áp÷éåמשיגמור  ראשי את ויחתוך  – ÄÇÅ

הסל ; מן  äøîzהבולטים ìLå,הדקל מענפי העשויים וסלים –óà ÀÆÀÈÈÇ
íéðôaî áp÷ àHL ét ìò הבולטים הענפים ראשי  את חתך  שלא – ÇÄÆÄÅÄÄÀÄ

טומאה,àîèפנימה, מקבל הסל –ïéîi÷î ïkL– הסלים את ÈÅÆÅÀÇÀÄ
קניבה. בלא תלוי,äìkìkהללו  לו  שיש גמי , של סל  –íñçiMî ÇÀÈÈÄÆÇÀÙ

äéeìzä úà øîâéå áp÷éå גמי של  החבל זה – הרי בו , לתלותה ÄÇÅÀÄÀÙÆÇÀÈ
טומאה. ומקבלת מלאכתה, ïéðéâläגמר úéa ס שנותנים – עץ ל ÅÇÀÄÄ

הלגינים את úBñBkä(mick),בתוכו  úéáe בו שנותנים סל  או – ÅÇ
àîèכוסות, ,íéðôaî áp÷ àHL ét ìò óà,טומאה מקבל  – ÇÇÄÆÄÅÄÄÀÄÈÅ

ïéîi÷î ïkL.קניבה בלא אותם, – ÆÅÀÇÀÄ
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íépèwä ïéðBðwä,קלועים קנים העשויים קטנים סלים –úBúìwäå ÇÀÄÇÀÇÄÀÇÀÈ
קטנות, קופות –áp÷éå íñçiMî,הקודמת במשנה שבארנו כמו  – ÄÆÇÀÙÄÇÅ

טומאה. ומקבלים מלאכתם, ïéâeqäåנגמרה ,íéìBãbä íéðBðwäÇÀÄÇÀÄÀÇÄ
íéìBãbä,גדולות קופות –íéøeã éðL äNòiMî סיבובים שני – ÇÀÄÄÆÇÂÆÀÅÄ

קליעה, íälLשל áçøì.רחבם בשביל  –äøáëe ,äôð íé– ÈÙÇÆÈÆÈÈÈÀÈÈ
הסולת  תתפזר שלא כדי  למטה, לכברה או  לנפה המחוברות הדפנות

íéðæàîהמנופה, ìL óëå,טומאה מקבלים אלו כל –äNòiMî ÀÇÆÙÀÇÄÄÆÇÂÆ
ïälL áçøì ãçà øec.הרוחב למידת קליעה של  אחד סיבוב – ÆÈÈÙÇÆÈÆ

ätwä,מלאכתה גמר  –úBøéôö ézL äNòiMî,עיגולים שני  – ÇËÈÄÆÇÂÆÀÅÀÄ
– øòäå÷סיבובים .dlL áçøìגמר נפה, מין או סל  מין  – ÈÙÇÆÈÀÈÂÈ

úçàמלאכתו, äøéôö Ba äNòiMî,מפרש הגר"א אחד; סיבוב – ÄÆÇÂÆÀÄÈÇÇ
אלא "דור ", כעין היא עשויים xecdyש "צפירה" השוליים שכל  הוא,

שלם, עיגול  ואינו עיגול , בתוך עיגול  סביב, סביב הנקפל  אחד מקנה

הנקפל , בתוך הנשאר  הקנה ראש  לתחוב צריך היא dxitveשבסוף
שלם. עיגול והוא עיגול, בתוך  עיגול לבדו , עיגול  עיגול הרבה, מקנים

שנזכרו הכלים ושאר  וערק שקופה – ישראל" "תפארת בעל כותב – ודע
צורותיהם  וגם אחרת, קליעה עשוי  אחד  וכל  הם, סלים מיני כולם במשנתנו ,
וסיבוב  סיבוב כל  – וערק שקופה אלא מזו , זו  הן שונות הללו  הכלים של 
סיבוב  כל ונקרא שתחתיו , הקנה עם המשולב אחר מקנה הוא שבקליעתם

"צפירה" שבהם mly).וסיבוב lebir epiid),למעלה המשנה שהזכירה הכלים אבל 
חלילה, הסיבובים בכל  החוזר  ארוך אחד  מקנה הם הכלי שבכל  הסיבובים כל

"דור " בשם שלו סיבוב כל  נקרא xbd"`).ולפיכך ly eyexitk)
"mdly agexl"הסל אריגת התחלת כי  לשוליהם, היינו במפרשים: מבואר  –

גבי על  דור  הדפנות את סביבם וגודל  אורג  השוליים, וכשגומר משוליה, היא
הכלים ואלו גובהו . כל  שגומר עד epzpyna),דור , mixkfpd),רחב ושטחם הואיל

בהם, וכיוצא הגדולים לקנונים השוליים על  בגובה דורים שני  משיעשה לפיכך
ומקבל לשימוש, ראוי כלי  כבר  הריהו  וכו ', וכברה נפה לים אחד דור  או 

הדפנות גובה כל עדיין  גמר  שלא פי על  אף y"`xdטומאה i"tr zexdh ixcq")
.(`xephxade
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äàîè ïéìa÷î éúîéàî øBò éìkלקבל מלאכתם גמר מאימתי – ÀÅÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
עור ,ìîøzäטומאה? של רועים ילקוט התרמיל, –íñçiMî ÇËÀÅÄÆÇÀÙ
áp÷éå לחוץ היוצאים העור  קצוות יחתוך בשפתו  קיפול  משיעשה – ÄÇÅ

÷åéúBçé(רמב"ם ), äNòéå; התרמיל את לסגור שבשפתו  הרצועות – ÀÇÂÆÄÈ
åéðæà úà äNòiMî :øîBà äãeäé éaø– הידיות שתי  היינו ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úàåéðæà.àéèø÷ñ–áp÷éå íñçiMî,dúöéö úà äNòéå;äãeäé éaøøîBà:äéúBòaè úà äNòiMî.àéìáè÷– ¤¨§¨§ª§§¨¦¤©§Ÿ¦©¥§©£¤¤¦¨¨©¦§¨¥¦¤©£¤¤©§¤¨§¨ª§¨
áp÷éå íñçiMî;äãeäé éaøøîBà:äéúBçé÷ úà äNòiMî.øBò ìL úñkäå økä–áp÷éå íñçiMî;äãeäé éaø ¦¤©§Ÿ¦©¥©¦§¨¥¦¤©£¤¤¦¤¨©©§©¤¤¤¦¤©§Ÿ¦©¥©¦§¨

øîBà:íéçôè äMîçî úBçt íäa øiLéå íøtúiMî. ¥¦¤¦§§¥¦©¥¨¤¨¥£¦¨§¨¦
‰äéìéèt–äàîè.äðéñçå–äøBäè.ïéìò ìL úBéðâñ–úBøBäè;ïéøöð ìL–úBàîè.ìúBçïúBð àeäL §¦§¨§¥¨©£¦¨§¨¦§¨¤¨¦§¤§¨¦§¥¨¤¥

BëBúì,BëBzî ìèBðå–àîè;Bðéà íàåepòø÷iL ãò ìBëé,epøéziL ãò Bà–øBäè. §§¥¦¨¥§¦¥¨©¤¦§¨¤©¤©¦¤¨
ÂúBðøâ éøBæ ìL äéñ÷,íéëøã éëìBä ìL,ïzLô éNBò ìL–äàîè;íéçtð ìLå ïéòaö ìL ìáà–äøBäè.éaø ©§¨¤¥§¨¤§¥§¨¦¤¥¦§¨§¥¨£¨¤©¨¦§¤©¨¦§¨©¦

éñBéøîBà:ïäá àöBik úBñBøb ìL óà.ììkä äæ:äìa÷ì éeNòä–àîè;äòfä éðtî–øBäè. ¥¥©¤¨©¥¨¤¤©§¨¤¨§©¨¨¨¥¦§¥©¥¨¨
Êø÷a ìL èB÷ìnä,BlL íBñçäå,íéøBác ìL ócnäå,äôðnäå–è elà éøäïéøBä.àñô÷ ìL éeqk–àîè.éeqk ©©§¤¨¨§©£¤§©©¨¤§¦§©§¨¨£¥¥§¦¦¤ª§¨¨¥¦

àåäù ,áäæä õéö ïåùì ,éåðì úëúî ìù ñè åá íéðúåðù øåòä òöîà àåä ,äúéöéöå .åéìò íéìëåàù øåò ,àéèøå÷ñ ,ùøéô í"áîøå .ïäá äøù÷ì äéôðë ìò
:áäæ ìù ñè.dizerah:àéèøå÷ñä äö÷á íéðúåðù ìæøá åà úùçð úòáè.`ilahwøåò éìë éèåùôå .òèð éáøòá åì íéøå÷å .äèî éáâ ìò íéòéöîù øåò

áùåîå áëùîî õåç ,úåàîåè øàù ìëá ïðáøãî àìà àúééøåàãî äàîåè íéìá÷î ïéàù äåù äæá ïðéãå ,õò éìë éèåùôë ,ãáìá ïðáøãî äàîåè íéìá÷î
:êëì íéãçåéî ïäùë àúééøåàãî áùåîå áëùî ïéùòð ïäù.zqkde xkd:åôåâ ìë úçú úñëå .åéúåùàøî úçú çéðäì éåùòå ,úñëî ïè÷ øëdyngn zegt

.migth:úñëäå øëä úåàìîì êåîä íùî ñéðëäì çúô íåùî íéøééùî
d.`iliht:úåøâåøâ äá íéøöåàå ,äáøò ìù íéðéîî äéåùò äôå÷.dpiqge:èéè äá ïéîéùîå ,íéöå÷î äéåùò äôå÷ ïéîë.zeipbeq.íéðùåùá äâåñ ïåùì

:éàøò úëàìî àìà äðéàå ,úåøéô äá íéñëîå íéìòä ïî äðè÷ äôéôë ïéîë íéùåò.mixvp:ì÷ãä éøåöî.lzegåá ïéçéðîå ,ì÷ã ìù úåéøçî íéùåòù éìë
á íéìùáúî ïäå íéçì íéøîú:åëåú.ekezn lhepe ekezl ozepïåéëã .øåäè ,åìù úåéøçä øéúé åà åðòø÷é ë"à àìà íéøîúä àéöåäì ìåëé åðéà íà ìáà

:éàøò ùéîùúì éåäå äôùàì åëéìùî åøéúî åà åòøå÷ã
e.`iiqw:øåò ìù ãé úéá.d`nh ozyt iyer lye mikxc iklede zepxb ixef lyåà ,åðîî èîùé àìù äôé åãéá øáãä æåçàì éãë äéåùò àéäã ïåéëã

:åìá÷îå ãé úéáä ìò ïòùð åá æçåà àåäù øáãäù ïåéë ,äìá÷ì éåùò éø÷î ,åãéá õå÷ åì áåçúé àìù éãë.zeqexb ly:íééçéøá ìåô ìù úåñéøâ íéùåòä
.drifd iptnðèú àìù ,éîð éà .òéæé àìù åøùá ø÷äì éãë äòéæä úà áåàùì:åá æçåà àåäù øáãä åéãé úòéæ ó.xedh:áåùç éàøò ùéîùúã

f.hewln:ùåãúå ááñúù éãë äøôä éðéòá ïéîéùîù øåò.meqgd:ìëàú àìù éãë äøôä éô äá íéîñåçù íéìáç ìù äðè÷ äãåöî ïéîë.mixeac ly scn

`xephxa yexit

התרמיל. את בהן העשוי àéèø÷ñלאחוז עור בו – להשתמש  ÀËÀÀÈ
áp÷éåכסינור, íñçiMî,לעיל שבארנו  כמו  –dúöéö úà äNòéå ÄÆÇÀÙÄÇÅÀÇÂÆÆÄÈÈ

יש הגוף. על הסקורטיא את בה לקשור ממנה היוצאת רצועה –
עליו,ihxewq`מפרשים: לאכול  כמפה העשוי  עור  –dzvive היינו –

מלשון לנוי , מתכת של טס בו  שנותנים העור adfd"אמצע uiv"
øîBà:(רמב"ם ); äãeäé éaøäéúBòaè úà äNòiMî,בקצותיה – ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÇÀÆÈ

בהן. לסגרה ש÷àéìáèכדי המיטה,– למצע עור  של  íñçiMîטיח ÀÈËÀÈÄÆÇÀÙ
áp÷éå הבולטות העור ציציות ויחתוך  השפה סביב תפר משיעשה – ÄÇÅ

÷äéúBçéמשפתו ; úà äNòiMî :øîBà äãeäé éaø הרצועות – ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÄÆÈ
עץ, כלי כפשוטי  דינם עור  כלי ופשוטי  למיטה. בהן אותה לקשור

דברים  עליהם להניח מיוחדים כשהם מדרבנן , טומאה שמקבלים
מקבלים  הם הרי  למושב או  למשכב מיוחדים הם אם ברם, מסויימים;

התורה מן ישראל").טומאה "תפארת ìL(ברטנורא; úñkäå økäÇÇÀÇÆÆÆ
øBò– מלאכתם גמר  –áp÷éå íñçiMî; לעיל שבארנו כמו – ÄÆÇÀÙÄÇÅ

äMîçî úBçt íäa øiLéå íøtúiMî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÄÀÀÅÄÇÅÈÆÈÅÂÄÈ
íéçôè.והכסת הכר  למלא כדי  המוך שם להכניס פתוח מקום – ÀÈÄ

לי,"lnxezd"בענין "נראה ישראל": "תפארת בעל כותב ברישא, ששנינו 
העניבות  ובאותן  לשפתו, סביב שעושים קטנות עניבות היינו  ש"קיחותיו "
במלת  אולם התורמל . פי את ידו  על  ולסגור בו  למשוך כדי  חבל , מכניס
בהן לאחוז  כדי  בשפתו, ומזה מזה לכיס שיש האזניים גם כלולות "קיחותיו "
שאומר וזהו  "קיחותיו ". נקראו  יחד  והאזניים והעניבות הכיס. לפתוח כשירצה

יהודה: `eipfרבי  z` dyriyn.מלאכתו נגמרה כבר בלבד,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äéìéèt,לגרוגרות סל כמין –äàîè שתורת טומאה, מקבלת – ÀÄÀÈÀÅÈ
עליה. טיטäðéñçåכלי  בו שנותנים סל כמין מפרשים, יש  );(הר"ש – ÇÂÄÈ

דגן, בה שאוצרים גדולה קופה מפרשים, מקבלת äøBäèויש אינה – ÀÈ
כלל  להתטלטל עשויה שאינה לפי כותב,(הראב "ד);טומאה, והרמב"ם

עליה. כלי  תורת ïéìòשאין  ìL úBéðâñ עשויים קטנים סלים – ÄÀÈÆÈÄ
פירות, בהם לכסות אלא úBøBäèעלים, בהן  משתמשים שאין – À

מתקיימות; ואינן  עראי ïéøöðלמלאכת ìL,ענפים של סגניות – ÆÀÈÄ

úBàîè.שמתקיימות לפי טומאה, מקבלות –ìúBç שעושים כלי – ÀÅÈ
בתוכו , מתבשלים והם לחים, תמרים בו  ומניחים דקל, של מענפים

BëBzî ìèBðå ,BëBúì ïúBð àeäL להכניס פתוח מקום בו  שיש  – ÆÅÀÀÅÄ
תמרים, ממנו  ולהוציא טומאה;àîèלתוכו  מקבל –Bðéà íàå ÈÅÀÄÅ

ìBëé,מתוכו תמרים להוציא –epøéziL ãò Bà ,epòø÷iL ãò ÈÇÆÄÀÈÆÇÆÇÄÆ
הענפים, קשרי  את שיפרק –øBäè שכיון טומאה, מקבל  אינו – È

והרי לאשפה ומשליכו בו, משתמש  אינו  שוב מתירו , או  שקורעו 
עראי. לתשמיש  אלא עשוי שאינו

y c e w z a y
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äéñ÷, ליד כיסוי  עור, של  כסייה –úBðøâ éøBæ ìL העשויה – ÇÀÈÆÅÀÈ
יישמט; שלא המזרה, את יפה בה íéëøãלאחוז  éëìBä ìL– ÆÀÅÀÈÄ

או  בהילוכם; עליו  שנשענים המקל את יפה בה לאחוז  העשויה

מן  לסלקם בכסייה ומשתמש וקוצים, ברקנים במקום הולך  שלפעמים
ופניו; בגדיו  ישרטו  שלא ïzLôהדרך éNBò ìLלשמור העשויה – ÆÅÄÀÈ

הקיסמים, מן  יישרטו  שלא ידיהם לפיäàîèעל  טומאה, מקבלת – ÀÅÈ
לקבלה; העשוי  ככלי נחשבת íéçtðשהיא ìLå ïéòaö ìL ìáàÂÈÆÇÈÄÀÆÇÈÄ

הדבר את הזיעה תלכלך שלא כדי או  הזיעה, את לספוג העשויה –
בו, טומאה.äøBäèשעוסק מקבלת אינה –óà :øîBà éñBé éaø ÀÈÇÄÅÅÇ

úBñBøb ìL,גריסים עושי של  כסייה –ïäá àöBikכשל דינה – ÆÈÇÅÈÆ
טומאה. מקבלת שאינה נפחים, ושל éeNòäצבעים :ììkä äæÆÇÀÈÆÈ

äìa÷ì, ידו את יסרטו שלא המקלות את או  הכלים את בו לקבל  – ÀÇÈÈ
àîè;טומאה מקבל  –äòfä éðtî או היד , זיעת את שיספוג – ÈÅÄÀÅÇÅÈ

אוחז, שהוא הדבר את היד  זיעת תלכלך  מקבלøBäèשלא אינו – È
טומאה.

מפרשים: האבקdiqwיש מפני  הראש על  להגן עצים קליפי  של  כובע –oiir)
.("aeh mei zetqez"

א זב ה נ ש מ ר ו

ø÷a ìL èB÷ìnä בשעת מאחוריה לבהמה שתולים עור  כלי  – ÇÇÀÆÈÈ
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·õò ìL íélqä–áp÷éå íñçiMî;äøîz ìLå,íéðôaî áp÷ àHL ét ìò óà–àîè,ïéîi÷î ïkL.äìkìk ©©¦¤¥¦¤©§Ÿ¦©¥§¤§¨¨©©¦¤¦¥¦¦§¦¨¥¤¥§©§¦©§¨¨
–äéeìzä úà øîâéå áp÷éå íñçiMî.ïéðéâlä úéa,úBñBkä úéáe,íéðôaî áp÷ àHL ét ìò óà–àîè,ïkL ¦¤©§Ÿ¦©¥§¦§Ÿ¤©§¨¥©§¦¦¥©©©¦¤¦¥¦¦§¦¨¥¤¥

ïéîi÷î. §©§¦
‚íépèwä ïéðBðwä,úBúìwäå–áp÷éå íñçiMî.íéìBãbä íéðBðwä,íéìBãbä ïéâeqäå–áçøì íéøeã éðL äNòiMî ©§¦©§©¦§©§¨¦¤©§Ÿ¦©¥©§¦©§¦§©¦©§¦¦¤©£¤§¥¦¨Ÿ©

íälL.äôð íé,äøáëe,ìL óëåíéðæàî–ïälL áçøì ãçà øec äNòiMî.ätwä–úBøéôö ézL äNòiMî ¤¨¤¨¨¨§¨¨§©¤Ÿ§©¦¦¤©£¤¤¨¨Ÿ©¤¨¤©ª¨¦¤©£¤§¥§¦
dlL áçøì.÷øòäå–úçà äøéôö Ba äNòiMî. ¨Ÿ©¤¨§¨£¨¦¤©£¤§¦¨©©

„äàîè ïéìa÷î éúîéàî øBò éìk?ìîøzä–áp÷éå íñçiMî,åéúBçé÷ äNòéå;äãeäé éaøøîBà:äNòiMî §¥¥¥¨©§©§¦ª§¨©ª§¥¦¤©§Ÿ¦©¥§©£¤¦¨©¦§¨¥¦¤©£¤

ïì àîéé÷ àä ,ä÷éøîå çåöçö ìù äôéù àìà ïéøñåçî ïðéà íà ìáà .øùáä úà íéèøùîù ,ïúëàìîì åæç àì ïëì íãå÷ã .íäáù[ä"ë ïéìåç]éìë éîìåâã
:ïéàîè óåùìå õáùì ãéúòù õò.seyl `ly xnb:ãåò óåùé àìù ô"òà íäá ùîúùäì åáìá øîâù.miza dylyìë ïéá ,íéìáçá äèîä íéâøñîùë

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .úéá éåø÷ ìáçì ìáç
a.ur ly milqd:ïúëàìî øîâ éúîéàî.meqgiyn:äîéñçä àéä åæ ,åúôù úà øîåâå ìñ åà äôå÷ äùåò íãàùë.apwieåøééúùðå ,äôùä øîåâù øçàì

:äáéð÷ àéä åæå ,ïîèå÷å ï÷ñåô ï,éèìåáä úåéîåø÷ éùàø ïéîñ÷.dxnz ly:ì÷ã ìù úåéøçî ïééåùòä íéìñ.oiniiwn oky:äáéð÷ àìá.dlklkìù ìñ
:éîâ.dielzd:äá äìåúù ìáçä øåîâéù.mipibld zia:øåîùì ïéðéâì åá íéçéðîù éìë.zeqekd zia:úåñåë åá ïéòéðöîù éìë
b.oipepwd:ì÷ã ìù úåéøçî äùòð àåäå .úéðè÷ åá íéøøåáù ïåð÷.zezlw:úåðè÷ úåôå÷.mibeq:úåìåãâ úåôå÷.odly agexl mixec ipyåâøàù øçàì

:íéøåã ïééåø÷ úåðôã ìù íéìåâéò ïúåàå ,ääáâá äéúåðôãá äáçø äéäúù äöåøù äî éôë íéìåâò äéúåáéáñ íéâøåà ,äôå÷ä éìåù.mipf`n ly okeñéñáä
:íéðæàîä åéìò íéðúåðù.cg` xec:ãçà ìåâéò åúôù ìò äéáâéùî.zexitv izy:íéáåáéñ éúù.wxrde:äôå÷ä úôùë ääåáâ åúôù ïéàùdyriyn

.`nh zg` dxitvìòð êåøù ãòå íåâøú .÷øò éåø÷å .íéðòöø ìù äáéúë ,åáçøî øúåé åëøàå íòùî éåùò ÷øòå(ã"é úéùàøá)íåùîå .àðàñî ú÷øò ãòå
:õò éìë íò éããä éáâ åäðéðú êëìä ,íäì ùé õò éìë ïéã íòùå éîâ éìëã

c.lnxezâ øåò ìù ñéë:åìéîøúá äòåøä àìå ,åì äîåãå .øáã ìëå úåðåæî åá ïúåð äòåøäù ,ìåã.eizegiw,ìîøåúä úåáéáñ úåðè÷ íéðæà ïéîë ,åéúåøâñî
:åúåà íéøâåñù íéìáç íéðæà ïúåàá íéñéðëîå.`ihxewq:ïúëàìî úòùá íéðãáòä íéùáåìù øåò.dzivivíéìéúô äì ïéùåò êë ,úéìè ìù úéöéö ïéòë
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xi`n."בית". iaxk dkld oi`e

"אף  האומר : יהודה, רבי של  טעמו  בהן ",בבאור כיוצא הבבלי וקוד המגס
גדולים  שהם אלא פרקים, של אינם שאלו "נראה אחרונה": "משנה בעל כותב
וסובר לבד, אחד  בחלק אוכלים ולפעמים באמצע, מחיצה להם ויש הרבה,
כשנחלק. כלי תורת חלק לכל  יש אחד , בחלק להשתמש שראוי כיון  יהודה: רבי
שתשמישו פרקים, של כלי  ודווקא אומרים, אין  שראוי", "כל  סובר : קמא ותנא
עליו, לאכול  אותו מפרקים יום שבכל המזנון , שולחן כמו יום, בכל תדיר 
בשולחן ומשתמש זה, גבי על  זה הפרקים ומניחים אותו , כופלים האכילה ואחר
הריהו הלכך בחציו, להשתמש מתחילתו עשוי  והרי  מלאכות, שאר  בו לעשות

שראוי ". פי  על  אף כלי  אינו תדיר , בחציו תשמישו  שאין  מגס אבל כלי,

i y i n g m e i
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ללמד, מוסיפות והן הקודמת, המשנה המשך  הם שלאחריה והמשנה משנתנו
טומאה. מקבלים שונים עץ כלי  מאימתי

õò ìL íélqä,טומאה לענין  מלאכתם גמר –íñçiMî– ÇÇÄÆÅÄÆÇÀÙ
הסל , שפת את ויקשור  הקנים áp÷éåמשיגמור  ראשי את ויחתוך  – ÄÇÅ

הסל ; מן  äøîzהבולטים ìLå,הדקל מענפי העשויים וסלים –óà ÀÆÀÈÈÇ
íéðôaî áp÷ àHL ét ìò הבולטים הענפים ראשי  את חתך  שלא – ÇÄÆÄÅÄÄÀÄ

טומאה,àîèפנימה, מקבל הסל –ïéîi÷î ïkL– הסלים את ÈÅÆÅÀÇÀÄ
קניבה. בלא תלוי,äìkìkהללו  לו  שיש גמי , של סל  –íñçiMî ÇÀÈÈÄÆÇÀÙ

äéeìzä úà øîâéå áp÷éå גמי של  החבל זה – הרי בו , לתלותה ÄÇÅÀÄÀÙÆÇÀÈ
טומאה. ומקבלת מלאכתה, ïéðéâläגמר úéa ס שנותנים – עץ ל ÅÇÀÄÄ

הלגינים את úBñBkä(mick),בתוכו  úéáe בו שנותנים סל  או – ÅÇ
àîèכוסות, ,íéðôaî áp÷ àHL ét ìò óà,טומאה מקבל  – ÇÇÄÆÄÅÄÄÀÄÈÅ

ïéîi÷î ïkL.קניבה בלא אותם, – ÆÅÀÇÀÄ
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íépèwä ïéðBðwä,קלועים קנים העשויים קטנים סלים –úBúìwäå ÇÀÄÇÀÇÄÀÇÀÈ
קטנות, קופות –áp÷éå íñçiMî,הקודמת במשנה שבארנו כמו  – ÄÆÇÀÙÄÇÅ

טומאה. ומקבלים מלאכתם, ïéâeqäåנגמרה ,íéìBãbä íéðBðwäÇÀÄÇÀÄÀÇÄ
íéìBãbä,גדולות קופות –íéøeã éðL äNòiMî סיבובים שני – ÇÀÄÄÆÇÂÆÀÅÄ

קליעה, íälLשל áçøì.רחבם בשביל  –äøáëe ,äôð íé– ÈÙÇÆÈÆÈÈÈÀÈÈ
הסולת  תתפזר שלא כדי  למטה, לכברה או  לנפה המחוברות הדפנות

íéðæàîהמנופה, ìL óëå,טומאה מקבלים אלו כל –äNòiMî ÀÇÆÙÀÇÄÄÆÇÂÆ
ïälL áçøì ãçà øec.הרוחב למידת קליעה של  אחד סיבוב – ÆÈÈÙÇÆÈÆ

ätwä,מלאכתה גמר  –úBøéôö ézL äNòiMî,עיגולים שני  – ÇËÈÄÆÇÂÆÀÅÀÄ
– øòäå÷סיבובים .dlL áçøìגמר נפה, מין או סל  מין  – ÈÙÇÆÈÀÈÂÈ

úçàמלאכתו, äøéôö Ba äNòiMî,מפרש הגר"א אחד; סיבוב – ÄÆÇÂÆÀÄÈÇÇ
אלא "דור ", כעין היא עשויים xecdyש "צפירה" השוליים שכל  הוא,

שלם, עיגול  ואינו עיגול , בתוך עיגול  סביב, סביב הנקפל  אחד מקנה

הנקפל , בתוך הנשאר  הקנה ראש  לתחוב צריך היא dxitveשבסוף
שלם. עיגול והוא עיגול, בתוך  עיגול לבדו , עיגול  עיגול הרבה, מקנים

שנזכרו הכלים ושאר  וערק שקופה – ישראל" "תפארת בעל כותב – ודע
צורותיהם  וגם אחרת, קליעה עשוי  אחד  וכל  הם, סלים מיני כולם במשנתנו ,
וסיבוב  סיבוב כל  – וערק שקופה אלא מזו , זו  הן שונות הללו  הכלים של 
סיבוב  כל ונקרא שתחתיו , הקנה עם המשולב אחר מקנה הוא שבקליעתם

"צפירה" שבהם mly).וסיבוב lebir epiid),למעלה המשנה שהזכירה הכלים אבל 
חלילה, הסיבובים בכל  החוזר  ארוך אחד  מקנה הם הכלי שבכל  הסיבובים כל

"דור " בשם שלו סיבוב כל  נקרא xbd"`).ולפיכך ly eyexitk)
"mdly agexl"הסל אריגת התחלת כי  לשוליהם, היינו במפרשים: מבואר  –

גבי על  דור  הדפנות את סביבם וגודל  אורג  השוליים, וכשגומר משוליה, היא
הכלים ואלו גובהו . כל  שגומר עד epzpyna),דור , mixkfpd),רחב ושטחם הואיל

בהם, וכיוצא הגדולים לקנונים השוליים על  בגובה דורים שני  משיעשה לפיכך
ומקבל לשימוש, ראוי כלי  כבר  הריהו  וכו ', וכברה נפה לים אחד דור  או 

הדפנות גובה כל עדיין  גמר  שלא פי על  אף y"`xdטומאה i"tr zexdh ixcq")
.(`xephxade
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äàîè ïéìa÷î éúîéàî øBò éìkלקבל מלאכתם גמר מאימתי – ÀÅÅÅÈÇÀÇÀÄËÀÈ
עור ,ìîøzäטומאה? של רועים ילקוט התרמיל, –íñçiMî ÇËÀÅÄÆÇÀÙ
áp÷éå לחוץ היוצאים העור  קצוות יחתוך בשפתו  קיפול  משיעשה – ÄÇÅ

÷åéúBçé(רמב"ם ), äNòéå; התרמיל את לסגור שבשפתו  הרצועות – ÀÇÂÆÄÈ
åéðæà úà äNòiMî :øîBà äãeäé éaø– הידיות שתי  היינו ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn xyr dyy wxt milk zkqn

úàåéðæà.àéèø÷ñ–áp÷éå íñçiMî,dúöéö úà äNòéå;äãeäé éaøøîBà:äéúBòaè úà äNòiMî.àéìáè÷– ¤¨§¨§ª§§¨¦¤©§Ÿ¦©¥§©£¤¤¦¨¨©¦§¨¥¦¤©£¤¤©§¤¨§¨ª§¨
áp÷éå íñçiMî;äãeäé éaøøîBà:äéúBçé÷ úà äNòiMî.øBò ìL úñkäå økä–áp÷éå íñçiMî;äãeäé éaø ¦¤©§Ÿ¦©¥©¦§¨¥¦¤©£¤¤¦¤¨©©§©¤¤¤¦¤©§Ÿ¦©¥©¦§¨

øîBà:íéçôè äMîçî úBçt íäa øiLéå íøtúiMî. ¥¦¤¦§§¥¦©¥¨¤¨¥£¦¨§¨¦
‰äéìéèt–äàîè.äðéñçå–äøBäè.ïéìò ìL úBéðâñ–úBøBäè;ïéøöð ìL–úBàîè.ìúBçïúBð àeäL §¦§¨§¥¨©£¦¨§¨¦§¨¤¨¦§¤§¨¦§¥¨¤¥

BëBúì,BëBzî ìèBðå–àîè;Bðéà íàåepòø÷iL ãò ìBëé,epøéziL ãò Bà–øBäè. §§¥¦¨¥§¦¥¨©¤¦§¨¤©¤©¦¤¨
ÂúBðøâ éøBæ ìL äéñ÷,íéëøã éëìBä ìL,ïzLô éNBò ìL–äàîè;íéçtð ìLå ïéòaö ìL ìáà–äøBäè.éaø ©§¨¤¥§¨¤§¥§¨¦¤¥¦§¨§¥¨£¨¤©¨¦§¤©¨¦§¨©¦

éñBéøîBà:ïäá àöBik úBñBøb ìL óà.ììkä äæ:äìa÷ì éeNòä–àîè;äòfä éðtî–øBäè. ¥¥©¤¨©¥¨¤¤©§¨¤¨§©¨¨¨¥¦§¥©¥¨¨
Êø÷a ìL èB÷ìnä,BlL íBñçäå,íéøBác ìL ócnäå,äôðnäå–è elà éøäïéøBä.àñô÷ ìL éeqk–àîè.éeqk ©©§¤¨¨§©£¤§©©¨¤§¦§©§¨¨£¥¥§¦¦¤ª§¨¨¥¦

àåäù ,áäæä õéö ïåùì ,éåðì úëúî ìù ñè åá íéðúåðù øåòä òöîà àåä ,äúéöéöå .åéìò íéìëåàù øåò ,àéèøå÷ñ ,ùøéô í"áîøå .ïäá äøù÷ì äéôðë ìò
:áäæ ìù ñè.dizerah:àéèøå÷ñä äö÷á íéðúåðù ìæøá åà úùçð úòáè.`ilahwøåò éìë éèåùôå .òèð éáøòá åì íéøå÷å .äèî éáâ ìò íéòéöîù øåò

áùåîå áëùîî õåç ,úåàîåè øàù ìëá ïðáøãî àìà àúééøåàãî äàîåè íéìá÷î ïéàù äåù äæá ïðéãå ,õò éìë éèåùôë ,ãáìá ïðáøãî äàîåè íéìá÷î
:êëì íéãçåéî ïäùë àúééøåàãî áùåîå áëùî ïéùòð ïäù.zqkde xkd:åôåâ ìë úçú úñëå .åéúåùàøî úçú çéðäì éåùòå ,úñëî ïè÷ øëdyngn zegt

.migth:úñëäå øëä úåàìîì êåîä íùî ñéðëäì çúô íåùî íéøééùî
d.`iliht:úåøâåøâ äá íéøöåàå ,äáøò ìù íéðéîî äéåùò äôå÷.dpiqge:èéè äá ïéîéùîå ,íéöå÷î äéåùò äôå÷ ïéîë.zeipbeq.íéðùåùá äâåñ ïåùì

:éàøò úëàìî àìà äðéàå ,úåøéô äá íéñëîå íéìòä ïî äðè÷ äôéôë ïéîë íéùåò.mixvp:ì÷ãä éøåöî.lzegåá ïéçéðîå ,ì÷ã ìù úåéøçî íéùåòù éìë
á íéìùáúî ïäå íéçì íéøîú:åëåú.ekezn lhepe ekezl ozepïåéëã .øåäè ,åìù úåéøçä øéúé åà åðòø÷é ë"à àìà íéøîúä àéöåäì ìåëé åðéà íà ìáà

:éàøò ùéîùúì éåäå äôùàì åëéìùî åøéúî åà åòøå÷ã
e.`iiqw:øåò ìù ãé úéá.d`nh ozyt iyer lye mikxc iklede zepxb ixef lyåà ,åðîî èîùé àìù äôé åãéá øáãä æåçàì éãë äéåùò àéäã ïåéëã

:åìá÷îå ãé úéáä ìò ïòùð åá æçåà àåäù øáãäù ïåéë ,äìá÷ì éåùò éø÷î ,åãéá õå÷ åì áåçúé àìù éãë.zeqexb ly:íééçéøá ìåô ìù úåñéøâ íéùåòä
.drifd iptnðèú àìù ,éîð éà .òéæé àìù åøùá ø÷äì éãë äòéæä úà áåàùì:åá æçåà àåäù øáãä åéãé úòéæ ó.xedh:áåùç éàøò ùéîùúã

f.hewln:ùåãúå ááñúù éãë äøôä éðéòá ïéîéùîù øåò.meqgd:ìëàú àìù éãë äøôä éô äá íéîñåçù íéìáç ìù äðè÷ äãåöî ïéîë.mixeac ly scn
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התרמיל. את בהן העשוי àéèø÷ñלאחוז עור בו – להשתמש  ÀËÀÀÈ
áp÷éåכסינור, íñçiMî,לעיל שבארנו  כמו  –dúöéö úà äNòéå ÄÆÇÀÙÄÇÅÀÇÂÆÆÄÈÈ

יש הגוף. על הסקורטיא את בה לקשור ממנה היוצאת רצועה –
עליו,ihxewq`מפרשים: לאכול  כמפה העשוי  עור  –dzvive היינו –

מלשון לנוי , מתכת של טס בו  שנותנים העור adfd"אמצע uiv"
øîBà:(רמב"ם ); äãeäé éaøäéúBòaè úà äNòiMî,בקצותיה – ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÇÀÆÈ

בהן. לסגרה ש÷àéìáèכדי המיטה,– למצע עור  של  íñçiMîטיח ÀÈËÀÈÄÆÇÀÙ
áp÷éå הבולטות העור ציציות ויחתוך  השפה סביב תפר משיעשה – ÄÇÅ

÷äéúBçéמשפתו ; úà äNòiMî :øîBà äãeäé éaø הרצועות – ÇÄÀÈÅÄÆÇÂÆÆÄÆÈ
עץ, כלי כפשוטי  דינם עור  כלי ופשוטי  למיטה. בהן אותה לקשור

דברים  עליהם להניח מיוחדים כשהם מדרבנן , טומאה שמקבלים
מקבלים  הם הרי  למושב או  למשכב מיוחדים הם אם ברם, מסויימים;

התורה מן ישראל").טומאה "תפארת ìL(ברטנורא; úñkäå økäÇÇÀÇÆÆÆ
øBò– מלאכתם גמר  –áp÷éå íñçiMî; לעיל שבארנו כמו – ÄÆÇÀÙÄÇÅ

äMîçî úBçt íäa øiLéå íøtúiMî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÄÀÀÅÄÇÅÈÆÈÅÂÄÈ
íéçôè.והכסת הכר  למלא כדי  המוך שם להכניס פתוח מקום – ÀÈÄ

לי,"lnxezd"בענין "נראה ישראל": "תפארת בעל כותב ברישא, ששנינו 
העניבות  ובאותן  לשפתו, סביב שעושים קטנות עניבות היינו  ש"קיחותיו "
במלת  אולם התורמל . פי את ידו  על  ולסגור בו  למשוך כדי  חבל , מכניס
בהן לאחוז  כדי  בשפתו, ומזה מזה לכיס שיש האזניים גם כלולות "קיחותיו "
שאומר וזהו  "קיחותיו ". נקראו  יחד  והאזניים והעניבות הכיס. לפתוח כשירצה

יהודה: `eipfרבי  z` dyriyn.מלאכתו נגמרה כבר בלבד,
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äéìéèt,לגרוגרות סל כמין –äàîè שתורת טומאה, מקבלת – ÀÄÀÈÀÅÈ
עליה. טיטäðéñçåכלי  בו שנותנים סל כמין מפרשים, יש  );(הר"ש – ÇÂÄÈ

דגן, בה שאוצרים גדולה קופה מפרשים, מקבלת äøBäèויש אינה – ÀÈ
כלל  להתטלטל עשויה שאינה לפי כותב,(הראב "ד);טומאה, והרמב"ם

עליה. כלי  תורת ïéìòשאין  ìL úBéðâñ עשויים קטנים סלים – ÄÀÈÆÈÄ
פירות, בהם לכסות אלא úBøBäèעלים, בהן  משתמשים שאין – À

מתקיימות; ואינן  עראי ïéøöðלמלאכת ìL,ענפים של סגניות – ÆÀÈÄ

úBàîè.שמתקיימות לפי טומאה, מקבלות –ìúBç שעושים כלי – ÀÅÈ
בתוכו , מתבשלים והם לחים, תמרים בו  ומניחים דקל, של מענפים

BëBzî ìèBðå ,BëBúì ïúBð àeäL להכניס פתוח מקום בו  שיש  – ÆÅÀÀÅÄ
תמרים, ממנו  ולהוציא טומאה;àîèלתוכו  מקבל –Bðéà íàå ÈÅÀÄÅ

ìBëé,מתוכו תמרים להוציא –epøéziL ãò Bà ,epòø÷iL ãò ÈÇÆÄÀÈÆÇÆÇÄÆ
הענפים, קשרי  את שיפרק –øBäè שכיון טומאה, מקבל  אינו – È

והרי לאשפה ומשליכו בו, משתמש  אינו  שוב מתירו , או  שקורעו 
עראי. לתשמיש  אלא עשוי שאינו

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

äéñ÷, ליד כיסוי  עור, של  כסייה –úBðøâ éøBæ ìL העשויה – ÇÀÈÆÅÀÈ
יישמט; שלא המזרה, את יפה בה íéëøãלאחוז  éëìBä ìL– ÆÀÅÀÈÄ

או  בהילוכם; עליו  שנשענים המקל את יפה בה לאחוז  העשויה

מן  לסלקם בכסייה ומשתמש וקוצים, ברקנים במקום הולך  שלפעמים
ופניו; בגדיו  ישרטו  שלא ïzLôהדרך éNBò ìLלשמור העשויה – ÆÅÄÀÈ

הקיסמים, מן  יישרטו  שלא ידיהם לפיäàîèעל  טומאה, מקבלת – ÀÅÈ
לקבלה; העשוי  ככלי נחשבת íéçtðשהיא ìLå ïéòaö ìL ìáàÂÈÆÇÈÄÀÆÇÈÄ

הדבר את הזיעה תלכלך שלא כדי או  הזיעה, את לספוג העשויה –
בו, טומאה.äøBäèשעוסק מקבלת אינה –óà :øîBà éñBé éaø ÀÈÇÄÅÅÇ

úBñBøb ìL,גריסים עושי של  כסייה –ïäá àöBikכשל דינה – ÆÈÇÅÈÆ
טומאה. מקבלת שאינה נפחים, ושל éeNòäצבעים :ììkä äæÆÇÀÈÆÈ

äìa÷ì, ידו את יסרטו שלא המקלות את או  הכלים את בו לקבל  – ÀÇÈÈ
àîè;טומאה מקבל  –äòfä éðtî או היד , זיעת את שיספוג – ÈÅÄÀÅÇÅÈ

אוחז, שהוא הדבר את היד  זיעת תלכלך  מקבלøBäèשלא אינו – È
טומאה.

מפרשים: האבקdiqwיש מפני  הראש על  להגן עצים קליפי  של  כובע –oiir)
.("aeh mei zetqez"

א זב ה נ ש מ ר ו

ø÷a ìL èB÷ìnä בשעת מאחוריה לבהמה שתולים עור  כלי  – ÇÇÀÆÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fרד dpyn xyr dyy wxt milk zkqn

àøèî÷–øBäè.äáz éeqk,éðè éeqk,Løç ìL Laënäå,äázä úçzL úñkäå,dlL ïBøîwäå,ìL ïéìbðàå ©§§¨¨¦¥¨¦¤¦§©©§¥¤¨¨§©¤¤¤©©©¥¨§©¦§¤¨§©§§¦¤
øôñ,øâpä úéa,ìeòðnä úéa,äæeænä úéáe,ïéìáð ÷éúå,úBøBpk ÷éúå,úBôðöî éìãBb ìL íeîàäå,ìL óBkønäå ¥¤¥©¤¤¥©©§¥©§¨§¦§¨¦§¦¦§¨¥¤§¥¦§¨§©©§¤
ønæ,úéélà ìL úéòéáøe,éðòä úðâBðâe,ähnä úBëBîñå,ìL ñeôèeälôz,úBúeñ éNBò ìL íeîàå–éøä ©¨§¦¦¤©¨¦§¤¤¤¨¦§¨©¦¨§¤§¦¨§¥¤¥£¥

íéøBäè elà.øîà ììkä äæéñBé éaø:äëàìî úòLa àHLå äëàìî úòLa íãà ìL åéLnLî éLnLî ìk– ¥§¦¤©§¨¨©©¦¥¨§©§¥§©§¨¤¨¨§¨©§¨¨§¤§¨©§¨¨
àîè.äëàìî úòLa àlà BðéàL ìëå–øBäè. ¨¥§¨¤¥¤¨§¨©§¨¨¨

çåø åðôãú øùà ïåùìî .ùáãä ç÷éå úøååëä ïî íéøåáã ìù íéìéçðä åçøáéù éãë íéðùòîå ø÷á éììâå ùà åá íéîéùîù éìë('à íéìéäú):.dtpndeéìë
:çåøä àéáäì äîçä úåîéá åá ïéôéðîù.`qtew:äìòîìî úåñë åéìò úðúåðå äéèéùëú åá úðúåð äùàäù ïè÷ æâøà ïéîë.`xhnwäá íéøîåùù äáéú

äçúìîä ìò .íéãâáä('é á íéëìî):éäøèîå÷ ìò ïðéîâøúî ,.yakndeíå÷òå úååòî àåäùë õòä øöåòå ùáåëù íå÷î åì ùé åúëàìî éôì [íéöò ùøç ìë]
:åøùéîù ãò.oexnwde:äáå÷ ïéòë éåùòä äáéúä ìòù äñëîä.oibilp`:åëåúá åúåà íéñéðëîå øôñì ïéùåòù øåò ìù ÷éúøð.xbpd ziaøåò ìù ÷éúøð

:úìãä éøåçà íéîéùîù ãúéä àåä ,øâðä åëåúá íéðúåðù.lerpnd ziae:úìãä åá íéìòåðù ìåòðîä åá íéðúåðù øåò ìù ÷éúøðä.dfefnd ziaeìù äð÷
:äæåæîä åá íéðúåðù úåëúî.zetpvn ilceb ly men`de:úôðöîä åéìò íéð÷úîù íãà ìù ùàø ïéòë ñåôã.sekxndeíéðöéìäù õò ìù ñåñ ïéîë

:øîæì éåùòä æøà õò ìù éìë ,éùøôîã úéàå .åá íé÷çùî.ziil` ly ziriaxe:ïéìöìöáå ïéòéáøáå ïðéîâøúî ,íéìöìöîáå íéðòðîáå.ziil` lyìù
åîë .úåððå÷îä('ç 'à ìàåé):÷ù úøåâç äìåúáë éìà.iprd zpbepb:éðò ìù åìéîøú.dhnd zekenqe:ìåôú àìù äèîä ïäá íéëîåñù úåøå÷ly qeth

.oilitz:ïéìéôú ìù ñåôã åîëyer ly men`.qeb`q iéùåò ,ñéøâ í"áîøå .ñåôã [éáâ ìò] åðééä íåîéà éáâ ìò ïúåà ïéùåòù .úåàìùìù éùåò ìù ñåôã
åúåñ íéáðò íãáå ïåùì ,úåúåñ(è"î úéùàøá):íéãâáä åéìò ïéâøåàù õò ìù ñåôãä àåäå ..mc` ly eiynyn iynyn,íéìë é÷éúøðå íéìë ééåñéë ïåâë

:íãàä úà íéùîùîä íéìëä ùîùì åùòð íäù.dk`ln zrya `lye dk`ln zryaúòù åðééäå ,åëåúáù äî øåîùì éìëä úà ùîùî éåñéëäù ïîæá
àåäùë ïéá àìî àåäùë ïéá ãéîú éåñéëä ïäéìò íéçéðîù íéìë ùéå .äëàìî úòùá àìù äéì éø÷ éåñéëì êéøö åðéàù éìëá íåìë ïéàùëå ,äéãéã äëàìî
,éñåé 'øã àììë éàäå .åéìò ãéîú úåéäì ìéâøù ïåéë ,åá øáåçî åðéàù ïîæá åìéôà äàîåè ìá÷ì äéôåâ éìëë áéùç ,åá øáåçî éåñëä ïéàù ô"òà ,ï÷éø

:é"øë äëìäå .ïéðò ìëá ïéàîèéî ,ìåáé÷ éìë ìáà .éà÷ íéìëä úà ïéùîùîä õò éìë éèåùôà

`xephxa yexit

גללים, כשתטיל  התבואה את תטנף שלא כדי BlLהדישה íBñçäåÀÇÂÆ
תאכל, שלא הבהמה פי  את בו שחוסמים המחסום –ìL ócnäåÀÇÇÈÆ

íéøBác את משם להבריח כדי הכוורת, תחת עליו  שמעשנים כלי – ÀÄ
לפני הנתון  דף כמין מפרשים, ויש  הדבש ; רדיית בשעת הדבורים

לכוורת, כניסתן לפני  עליו שינוחו  כדי  הדבורים, –äôðnäåכוורת ÀÇÀÈÈ
רוח, להשיב בה ïéøBäèשמנפנפים elà éøä מקבלים אינם – ÂÅÅÀÄ

כלי  צורת עליהם אין אלו שכל  ÷àñô(רמב"ם ).טומאה, ìL éeqkÄÆËÀÈ
תכשיטיה, בה נותנת שהאשה קטנה, תיבה של  –àîèמקבל – ÈÅ

מהקופסא, שמוציאה הקישוטים את בו  להניח שרגילה לפי טומאה,
לקבלה. כעשוי ÷àøèîוהריהו  éeqk,לבגדים ארגז של  כיסוי  – ÄÇÀÀÈ

øBäè א בלבד.– לכיסוי  אלא משמש  שאינו  לפי  טומאה, מקבל  ינו È
äáz éeqk,גדולה תיבה של  עץ כיסוי –éðè éeqkשל כיסוי  – ÄÅÈÄÆÄ

Løçסל , ìL Laënäå ביניהם נותן והנגר  לוחות שני העשוי כלי  – ÀÇÇÀÅÆÈÈ
כדי העצים, את כובשים והם הלוחות, את ומהדק העקומים העצים

äázäליישרם, úçzL úñkäå תחת שמניחים עור  של שטיח – ÀÇÆÆÆÇÇÇÅÈ
הקרקע, מלחלוחית תתרקב שלא dlLהתיבה, ïBøîwäåהכיסוי – ÀÇÄÀÆÈ
התיבה, בראש והנתון  כיפה, כמין øôñהעגול  ìL ïéìbðàå נרתיק – ÀÇÀÀÄÆÅÆ

גורסים: ויש  לספר ; שעושים עור  ומשמעו:oiblp`e,של יווני, לשון והוא

לקריאה; ספר  עליו שנותנים øâpäעמוד  úéa;הבריח של  התיק – ÅÇÆÆ
ìeòðnä úéa, המנעול של התיק –äæeænä úéáe שמכניסים הקנה – ÅÇÇÀÅÇÀÈ

המזוזה, את úBøBpkבו  ÷éúå ,ïéìáð ÷éúå נבלים של עור  תיקי  – ÀÄÀÈÄÀÄÄ
úBôðöîוכינורות; éìãBb ìL íeîàäå,מצנפות עושי  של הדפוס – ÀÈÅÆÀÅÄÀÈ

ønæ ìL óBkønäå עליו יושבים שהליצנים עץ, של  סוס כמין – ÀÇÇÀÆÇÈ
לזמרה; ארז  עץ של כלי מין  אומרים: ויש  –úéòéáøeומשחקים. ÀÄÄ

שבו  הטבעות נענוע ידי  על המנגן זמר  lyכלי enebxz `ed oiriax)

,(d ,e a l`eny ± mirprpnúéélà ìL;וספדנית מקוננת של  –úðâBðâe ÆÇÈÄÀÆÆ
éðòäהשמש מפני  עליו  המגינה –.(diyny) שהכוונה מפרש, הרמב"ם ÆÈÄ

בשם  המקרא בלשון  קרוי  מלאכה בעל  כל שכן מלאכה, בעל  לכל  כאן 

שנאמר טו):"עני", כד , סוכה "(דברים  הדברים: ופירוש הוא", עני  כי
השמש; מפני ראשו על להגן מלאכה בעל ähnäשעושה úBëBîñåÀÈÇÄÈ
תפול , שלא המיטה את בהם שסומכים המוטות –älôz ìL ñeôèeÀÆÀÄÈ

התפילין , בתי עליו שעושים הדפוס –úBúeñ éNBò ìL íeîàåÀÅÆÅ
בגדים עליו  שאורגים הדפוס íéøBäè(רמב"ם),– elà éøä אינם – ÂÅÅÀÄ

טומאה. åéLnLîמקבלים éLnLî ìk :éñBé éaø øîà ììkä äæÆÇÀÈÈÇÇÄÅÈÀÇÀÅÀÇÀÈ
íãà ìL עץ כלי  פשוטי  שהם כלים ונרתיקי כלים כיסויי  כגון – ÆÈÈ

האדם, את המשמשים הכלים את לשמש עשויים והם úòLaÀÈÇועור,
äëàìî úòLa àHLå äëàìî בין הכלים את שמשמשים – ÀÈÈÀÆÀÈÇÀÈÈ

בהם, משתמש שאינו  בשעה בין הללו  בכלים משתמש שהאדם בשעה
בו , משתמש האדם שאין בשעה אף עליו הנתון  כלי  של נרתיק כגון

ריקן , כשהוא בין  מלא כשהוא בין הכלי  על  הנתון כיסוי  –àîèאו  ÈÅ
הכלי; כגוף חשוב שהוא לפי  עצמו, ככלי  טומאה BðéàLמקבל ìëåÀÈÆÅ

äëàìî úòLa àlàהכלי את בו מכסים שאין  כלי  כיסוי  כגון  – ÆÈÀÈÇÀÈÈ
אלא  משמש אינו אם שכן וכל ריקן, כשהוא ולא מלא, כשהוא אלא

ומנעול , נגר  ובית וכינורות נבלים תיק כגון  מלאכה, בשעת øBäèÈשלא
שבפני וכיון הכלי , מגוף כחלק חשוב שאינו טומאה, מקבל אינו  –

טומאה. מקבל אינו לפיכך כלי , תורת לו  אין  עצמו 

עץ  כלי  פשוטי על יוסי  רבי של  ה"כלל " מוסב בבאורנו , הדגשנו  שכבר  כפי
אופן  בכל מיטמאים קיבול כלי אבל הכלים, את המשמשים (xephxa`).ועור 

ו תיקים אף זה, להם ולפי שאין  בכגון לפרשם יש במשנתנו הנזכרים נרתיקים
קיבול `zxg).בית jxca yxtny ,"dpexg` dpyn" oiire ;"l`xyi zx`tz")

izdw - zex`ean zeipyn

טבע האדם הוא . . כאשר מדובר אודות חינוך בניו, הרי הוא מתייגע ומשתדל ביותר להעניק להם את החינוך הטוב ביותר, בתכלית 
השלימות.

משיחת יום שמחת תורה תשמ"ב
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àøèî÷–øBäè.äáz éeqk,éðè éeqk,Løç ìL Laënäå,äázä úçzL úñkäå,dlL ïBøîwäå,ìL ïéìbðàå ©§§¨¨¦¥¨¦¤¦§©©§¥¤¨¨§©¤¤¤©©©¥¨§©¦§¤¨§©§§¦¤
øôñ,øâpä úéa,ìeòðnä úéa,äæeænä úéáe,ïéìáð ÷éúå,úBøBpk ÷éúå,úBôðöî éìãBb ìL íeîàäå,ìL óBkønäå ¥¤¥©¤¤¥©©§¥©§¨§¦§¨¦§¦¦§¨¥¤§¥¦§¨§©©§¤
ønæ,úéélà ìL úéòéáøe,éðòä úðâBðâe,ähnä úBëBîñå,ìL ñeôèeälôz,úBúeñ éNBò ìL íeîàå–éøä ©¨§¦¦¤©¨¦§¤¤¤¨¦§¨©¦¨§¤§¦¨§¥¤¥£¥

íéøBäè elà.øîà ììkä äæéñBé éaø:äëàìî úòLa àHLå äëàìî úòLa íãà ìL åéLnLî éLnLî ìk– ¥§¦¤©§¨¨©©¦¥¨§©§¥§©§¨¤¨¨§¨©§¨¨§¤§¨©§¨¨
àîè.äëàìî úòLa àlà BðéàL ìëå–øBäè. ¨¥§¨¤¥¤¨§¨©§¨¨¨

çåø åðôãú øùà ïåùìî .ùáãä ç÷éå úøååëä ïî íéøåáã ìù íéìéçðä åçøáéù éãë íéðùòîå ø÷á éììâå ùà åá íéîéùîù éìë('à íéìéäú):.dtpndeéìë
:çåøä àéáäì äîçä úåîéá åá ïéôéðîù.`qtew:äìòîìî úåñë åéìò úðúåðå äéèéùëú åá úðúåð äùàäù ïè÷ æâøà ïéîë.`xhnwäá íéøîåùù äáéú

äçúìîä ìò .íéãâáä('é á íéëìî):éäøèîå÷ ìò ïðéîâøúî ,.yakndeíå÷òå úååòî àåäùë õòä øöåòå ùáåëù íå÷î åì ùé åúëàìî éôì [íéöò ùøç ìë]
:åøùéîù ãò.oexnwde:äáå÷ ïéòë éåùòä äáéúä ìòù äñëîä.oibilp`:åëåúá åúåà íéñéðëîå øôñì ïéùåòù øåò ìù ÷éúøð.xbpd ziaøåò ìù ÷éúøð

:úìãä éøåçà íéîéùîù ãúéä àåä ,øâðä åëåúá íéðúåðù.lerpnd ziae:úìãä åá íéìòåðù ìåòðîä åá íéðúåðù øåò ìù ÷éúøðä.dfefnd ziaeìù äð÷
:äæåæîä åá íéðúåðù úåëúî.zetpvn ilceb ly men`de:úôðöîä åéìò íéð÷úîù íãà ìù ùàø ïéòë ñåôã.sekxndeíéðöéìäù õò ìù ñåñ ïéîë

:øîæì éåùòä æøà õò ìù éìë ,éùøôîã úéàå .åá íé÷çùî.ziil` ly ziriaxe:ïéìöìöáå ïéòéáøáå ïðéîâøúî ,íéìöìöîáå íéðòðîáå.ziil` lyìù
åîë .úåððå÷îä('ç 'à ìàåé):÷ù úøåâç äìåúáë éìà.iprd zpbepb:éðò ìù åìéîøú.dhnd zekenqe:ìåôú àìù äèîä ïäá íéëîåñù úåøå÷ly qeth

.oilitz:ïéìéôú ìù ñåôã åîëyer ly men`.qeb`q iéùåò ,ñéøâ í"áîøå .ñåôã [éáâ ìò] åðééä íåîéà éáâ ìò ïúåà ïéùåòù .úåàìùìù éùåò ìù ñåôã
åúåñ íéáðò íãáå ïåùì ,úåúåñ(è"î úéùàøá):íéãâáä åéìò ïéâøåàù õò ìù ñåôãä àåäå ..mc` ly eiynyn iynyn,íéìë é÷éúøðå íéìë ééåñéë ïåâë

:íãàä úà íéùîùîä íéìëä ùîùì åùòð íäù.dk`ln zrya `lye dk`ln zryaúòù åðééäå ,åëåúáù äî øåîùì éìëä úà ùîùî éåñéëäù ïîæá
àåäùë ïéá àìî àåäùë ïéá ãéîú éåñéëä ïäéìò íéçéðîù íéìë ùéå .äëàìî úòùá àìù äéì éø÷ éåñéëì êéøö åðéàù éìëá íåìë ïéàùëå ,äéãéã äëàìî
,éñåé 'øã àììë éàäå .åéìò ãéîú úåéäì ìéâøù ïåéë ,åá øáåçî åðéàù ïîæá åìéôà äàîåè ìá÷ì äéôåâ éìëë áéùç ,åá øáåçî éåñëä ïéàù ô"òà ,ï÷éø

:é"øë äëìäå .ïéðò ìëá ïéàîèéî ,ìåáé÷ éìë ìáà .éà÷ íéìëä úà ïéùîùîä õò éìë éèåùôà

`xephxa yexit

גללים, כשתטיל  התבואה את תטנף שלא כדי BlLהדישה íBñçäåÀÇÂÆ
תאכל, שלא הבהמה פי  את בו שחוסמים המחסום –ìL ócnäåÀÇÇÈÆ

íéøBác את משם להבריח כדי הכוורת, תחת עליו  שמעשנים כלי – ÀÄ
לפני הנתון  דף כמין מפרשים, ויש  הדבש ; רדיית בשעת הדבורים

לכוורת, כניסתן לפני  עליו שינוחו  כדי  הדבורים, –äôðnäåכוורת ÀÇÀÈÈ
רוח, להשיב בה ïéøBäèשמנפנפים elà éøä מקבלים אינם – ÂÅÅÀÄ

כלי  צורת עליהם אין אלו שכל  ÷àñô(רמב"ם ).טומאה, ìL éeqkÄÆËÀÈ
תכשיטיה, בה נותנת שהאשה קטנה, תיבה של  –àîèמקבל – ÈÅ

מהקופסא, שמוציאה הקישוטים את בו  להניח שרגילה לפי טומאה,
לקבלה. כעשוי ÷àøèîוהריהו  éeqk,לבגדים ארגז של  כיסוי  – ÄÇÀÀÈ

øBäè א בלבד.– לכיסוי  אלא משמש  שאינו  לפי  טומאה, מקבל  ינו È
äáz éeqk,גדולה תיבה של  עץ כיסוי –éðè éeqkשל כיסוי  – ÄÅÈÄÆÄ

Løçסל , ìL Laënäå ביניהם נותן והנגר  לוחות שני העשוי כלי  – ÀÇÇÀÅÆÈÈ
כדי העצים, את כובשים והם הלוחות, את ומהדק העקומים העצים

äázäליישרם, úçzL úñkäå תחת שמניחים עור  של שטיח – ÀÇÆÆÆÇÇÇÅÈ
הקרקע, מלחלוחית תתרקב שלא dlLהתיבה, ïBøîwäåהכיסוי – ÀÇÄÀÆÈ
התיבה, בראש והנתון  כיפה, כמין øôñהעגול  ìL ïéìbðàå נרתיק – ÀÇÀÀÄÆÅÆ

גורסים: ויש  לספר ; שעושים עור  ומשמעו:oiblp`e,של יווני, לשון והוא

לקריאה; ספר  עליו שנותנים øâpäעמוד  úéa;הבריח של  התיק – ÅÇÆÆ
ìeòðnä úéa, המנעול של התיק –äæeænä úéáe שמכניסים הקנה – ÅÇÇÀÅÇÀÈ

המזוזה, את úBøBpkבו  ÷éúå ,ïéìáð ÷éúå נבלים של עור  תיקי  – ÀÄÀÈÄÀÄÄ
úBôðöîוכינורות; éìãBb ìL íeîàäå,מצנפות עושי  של הדפוס – ÀÈÅÆÀÅÄÀÈ

ønæ ìL óBkønäå עליו יושבים שהליצנים עץ, של  סוס כמין – ÀÇÇÀÆÇÈ
לזמרה; ארז  עץ של כלי מין  אומרים: ויש  –úéòéáøeומשחקים. ÀÄÄ

שבו  הטבעות נענוע ידי  על המנגן זמר  lyכלי enebxz `ed oiriax)

,(d ,e a l`eny ± mirprpnúéélà ìL;וספדנית מקוננת של  –úðâBðâe ÆÇÈÄÀÆÆ
éðòäהשמש מפני  עליו  המגינה –.(diyny) שהכוונה מפרש, הרמב"ם ÆÈÄ

בשם  המקרא בלשון  קרוי  מלאכה בעל  כל שכן מלאכה, בעל  לכל  כאן 

שנאמר טו):"עני", כד , סוכה "(דברים  הדברים: ופירוש הוא", עני  כי
השמש; מפני ראשו על להגן מלאכה בעל ähnäשעושה úBëBîñåÀÈÇÄÈ
תפול , שלא המיטה את בהם שסומכים המוטות –älôz ìL ñeôèeÀÆÀÄÈ

התפילין , בתי עליו שעושים הדפוס –úBúeñ éNBò ìL íeîàåÀÅÆÅ
בגדים עליו  שאורגים הדפוס íéøBäè(רמב"ם),– elà éøä אינם – ÂÅÅÀÄ

טומאה. åéLnLîמקבלים éLnLî ìk :éñBé éaø øîà ììkä äæÆÇÀÈÈÇÇÄÅÈÀÇÀÅÀÇÀÈ
íãà ìL עץ כלי  פשוטי  שהם כלים ונרתיקי כלים כיסויי  כגון – ÆÈÈ

האדם, את המשמשים הכלים את לשמש עשויים והם úòLaÀÈÇועור,
äëàìî úòLa àHLå äëàìî בין הכלים את שמשמשים – ÀÈÈÀÆÀÈÇÀÈÈ

בהם, משתמש שאינו  בשעה בין הללו  בכלים משתמש שהאדם בשעה
בו , משתמש האדם שאין בשעה אף עליו הנתון  כלי  של נרתיק כגון

ריקן , כשהוא בין  מלא כשהוא בין הכלי  על  הנתון כיסוי  –àîèאו  ÈÅ
הכלי; כגוף חשוב שהוא לפי  עצמו, ככלי  טומאה BðéàLמקבל ìëåÀÈÆÅ

äëàìî úòLa àlàהכלי את בו מכסים שאין  כלי  כיסוי  כגון  – ÆÈÀÈÇÀÈÈ
אלא  משמש אינו אם שכן וכל ריקן, כשהוא ולא מלא, כשהוא אלא

ומנעול , נגר  ובית וכינורות נבלים תיק כגון  מלאכה, בשעת øBäèÈשלא
שבפני וכיון הכלי , מגוף כחלק חשוב שאינו טומאה, מקבל אינו  –

טומאה. מקבל אינו לפיכך כלי , תורת לו  אין  עצמו 

עץ  כלי  פשוטי על יוסי  רבי של  ה"כלל " מוסב בבאורנו , הדגשנו  שכבר  כפי
אופן  בכל מיטמאים קיבול כלי אבל הכלים, את המשמשים (xephxa`).ועור 

ו תיקים אף זה, להם ולפי שאין  בכגון לפרשם יש במשנתנו הנזכרים נרתיקים
קיבול `zxg).בית jxca yxtny ,"dpexg` dpyn" oiire ;"l`xyi zx`tz")

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: לא בקללות:דף מפסיקים שאין לדין eðLהגבלה àì ,éiaà øîà שאין במשנתנו ¨©©©¥Ÿ¨

íéðäkמפסיקים úøBúaL úBììwa àlàבחקותי בפרשת ויקרא חומש יד־מג)- ,(כו ¤¨¦§¨¤§©Ÿ£¦
ìáà בäøBz äðLîaL úBìì÷תבוא כי בפרשת דברים חומש טו־סח)- .ñBt÷,(כח £¨§¨¤§¦§¥¨¥

הגמרא: eìläמבארת ,àîòè éàîכהנים ìa,úBøeîàשבתורת íéaø ïBL והיינו ©©£¨©¨¦§©¦£
ישראל, לכל ïøîà,גם åשהכוונה äøeábä étî äLî לומר ה' לי אמר כך כלומר, §Ÿ¤¦¦©§¨£¨¨

יש  ולכן כך, לעשות שבידו מי והיינו 'והפקדתי', 'ונתתי' בלשון שם אומר שהרי לכם,

יותר, להן תורהeìläåלחשוש ìaåשבמשנה ,úBøeîà ãéçé ïBL גםétî äLî §©¨¦§¨¦£§Ÿ¤¦¦
,ïøîà Bîöò שאמר וכיון הגבורה, בלשון ולא כך, לך יעשה מצוותיו על תעבור אם ©§£¨¨

ה' במוסר מואס נחשב אינו העובר בלשונו, הקודמים.זאת מן פחות להן לחשוש יש ולכן ,

הקללות: קריאת בענין áøcמעשה dén÷ íbîâî à÷å éø÷ äåä éèea øa éåì¥¦©¦£¨¨¥§¨§©§¥©¥§©
éøeøàa àðeä.תורה שבמשנה הקללות את ובקושי במרוצה קרא -Bì øîà,הונא רב ¨©£¥¨©

CLôðkà,הפסק בקריאתם, מתקשה שאתה כיון להפסיק רצונך ואם כרצונך, קרא - ©§©§¨
eðLשכן àìבקריאה מפסיקים שאין íéðäkב àlàבמשנתנו úøBúaL úBìì÷, Ÿ¨¤¨§¨¤§©Ÿ£¦

ìáàבקללות.÷ñBt ,äøBz äðLîaL £¨¤§¦§¥¨¥
הקללות: קריאת בזמן ïwézברייתא àøæò ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤§¨¦¥

ïéøB÷ eäiL ìàøNéì ïäì בúøöò íãB÷ íéðäk úøBúaL úBìì÷ חג-] ¨¤§¦§¨¥¤§¦§¨¤§©Ÿ£¦¤£¤¤
äðMä.בקללות eהשבועות], Làø íãB÷ äøBz äðLîaL:הגמרא éàîמבררת ¤§¦§¥¨¤Ÿ©¨¨©

.àîòè:הגמרא Lé÷ì,משיבה Léø àîézéàå éiaà øîà,הוא éãkלסימן ©£¨¨©©©¥§¦¥¨¥¨¦§¥
äéúBìì÷å äðMä äìëzL.:הגמרא äéúBìì÷å',בקללותàîìLaמקשה äðM äìëzL éãk' àkéà äøBz äðLîaL ¤¦§¤©¨¨§¦§¤¨¦§¨¨¤§¦§¥¨¦¨§¥¤¦§¤¨¨§¦§¤¨

השנה, מסתיימת אכן íéðäkבקללותàlàשאז úøBúaL,וקללותיה שנה שתכלה שייך כיצד עצרת, קודם eèàשקוראים ¤¨¤§©Ÿ£¦¨
.àéä äðMä Làø úøöò:הגמרא ïðúcאכןïéà,מתרצת ,àéä äðMä Làø énð úøöò(.טז העולם (ר"ה פרקים בארבעה , £¤¤Ÿ©¨¨¦¦£¤¤©¦Ÿ©¨¨¦¦§©

וכו', ïìéàä,נידון úBøét ìò úøöòáe.הקציר זמן שבו כיון האילן, לפירות היא השנה שראש ומבואר ©£¤¤©¥¨¦¨
אלעזר: בן שמעון רבי מדברי נוספת øîBà,ברייתא øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz עלייה לבנות ורוצה בית לו שיש למי משל ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

גביו, øBúñעל íéð÷æ Eì eøîàé íà,שעליו העלייה כובד לסבול שיוכל יותר עבה לבנותו כדי הבית לך íéãìéåאת יאמרו ¦Ÿ§§§¥¦§¦¨¦
äða ו לילדים, ולא לזקנים שמע העלייה, כובד לסבול ויוכל הקיים הבית על העלייה úøéúñLאת éðtî ,äðáz ìàå øBúñ §¥§§©¦§¤¦§¥¤§¦©

ïéðaה  íéð÷æ,להתקיים גביו על הנבנית העלייה תוכל החדש והבנין הסתירה מחמת רק שהרי äøéúñה ïéðáeהוא, íéøòð,היא §¥¦¦§¨¦§©§¨¦§¦¨
בכך. יותר בקיאים ודאי והזקנים שעליו, העלייה מכובד הוא אף ויפול יסתר הקיים, הבית על העלייה תבנה אם øácì,שהרי ïîéñå§¦¨©¨¨

ב  המעשה הנמשל, äîìLוהוא ïa íòáçø(ג־יט יב א' המס,(מלכים עול מעליהם להקל העם ממנו וביקשו אביו, אחרי שמלך §©§¨¤§ŸŸ
לו  יעצו והילדים המלוכה, ותתקיים בו ירצו העם שכל בנין, עצתם והיתה כבקשתם, העם על יקל שאכן סתירה לו יעצו והזקנים

ישראל  בו שמרדו בסוף שהיה כפי סתירה, עצתם והיתה המלוכה, קופת להעשיר כדי עליהם המיסים עול להכביד .בנין

בהם: קוראים  מה המבארת ברייתא ומביאה במנחה, ובשבת וחמישי בשני הקריאות בענין המשנה להמשך עוברת eðz̈הגמרא
íB÷î ,ïðaøבתורהïé÷éñôîLבו,äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLaבשבת בו שמפסיקים ÷ïéøBומקום íL ,äçðîa ©¨¨¨¤©§¦¦§©¨©£¦¨¦§¦§¨§¦§¨¨¦

a יום,éðLשמפסיקים ìומקום ïéøB÷ íL ,éLéîça ,éLéîça ïéøB÷ íL ,éðLaäàaä úaL,בשחרית.øéàî éaø éøác §¥¦§¥¦¨¦©£¦¦©£¦¦¨¦§©¨©¨¨¦§¥©¦¥¦
,øîBà äãeäé éaø בïé÷éñôîL íB÷îבוïéøB÷ íL ,úéøçL úaLaשבת åבאותה ,äçðîa כןìe éLéîçáe éðLaúaL ©¦§¨¥¨¤©§¦¦§©¨©£¦¨¦§¦§¨§©¥¦©£¦¦§©¨

äàaä בשחרית. ©¨¨
בזה: äëìäההלכה ,àøéæ éaø øîà ש יהודה, éLéîçáeכרבי éðLáe äçðîa ïéøB÷ íL ,úéøçL úaLa ïé÷éñôîL íB÷î ¨©©¦¥¨£¨¨¨¤©§¦¦§©¨©£¦¨¦§¦§¨©¥¦©£¦¦

ìeäàaä úaL.:הגמרא äãeäé,שואלת éaøk äëìä àîéìå.ההלכה כל את לומר הוצרך ומדוע זו, להלכה שכוונתו נדע ואנו §©¨©¨¨§¥¨£¨¨§©¦§¨
הגמרא: eäìשישíeMîמשיבה éëôàc יהודה כרבי שהלכה יאמר ואם מאיר, כרבי יהודה ורבי יהודה כרבי סבר מאיר שרבי ¦§¨§¥§

ההלכה  מה פירש ולכן פסק, ומה גרס הוא כמי נדע .לא

i"yx

ïøîà äøåáâä éôî äùîÐdyrpe
yecwd il xn` jk :xnel gily
oeyla oixen` ixdy ,`ed jexa

"izglye" "izcwtde" "izzpe"Ð
la` .zeyrl ecia zlekidy in

'd dkki" aizk dxez dpyna"
"ja 'd waci"Ðoxn` dyn

`ed eizevn lr exarz m` :eil`n
.mkilr citwiíâîâîÐoze` `xw

.iyewae dvexnaéøåøàáÐ
.dxez dpynaêùôðëàÐm`

dz`e li`ed ,weqt wiqtdl jpevx
.oz`ixwa uwúøöò íãå÷Ð

,oli`d zexit onfe xivw onf `edy
.lif`e yxtnckåäì éëôàã íåùî

Ðiaxce ,dcedi iaxcl xi`n iaxc
.xi`n iaxcl dcedi

תכלית כוונת המוסד היא . . לפעול עליהם שהנהגתם תהיה באופן ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו".
משיחת יום שמחת תורה תשמ"ב



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oiaexir(oey`x meil)

øaé÷ út,[oiaeqa axernd] rexb gnwn dieyrd zt -Lãç øëLå ©¦¨§¥¨¨¨
,eziiyrn mei mirax` eilr exar `ly xkiy -.÷øéå§¨¨

`ped ax xn` cvike ,sebl wifn wxidy `ziixad ixacn x`ean
.liren `edy

:`xnbd zvxznàéL÷ àìax lr `ziixad on zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a wqer mdn cg` lky itl ,`pedàäwqer `ped ax - ¨

ézøëå éîeúa,sebl milirend zewxi ipin mdy ,oiyixke meya - §¥§©§¥
àäzwqer `ziixad -é÷øé øàLamiwifn mdy ,zewxi x`ya - ¨¦§¨©§¥

.sebl
miaeh oiyixkde meydy `ziixan di`x `xnbd d`iane

:milireneàéðúãk,`ziixaa epipyy itk -íeL`ed÷øé`ixad ¦§©§¨¨¨
e ,seblïéLéøkmdé éöç,÷ømewn .dvgnl md miliren ,xnelk §¥¦£¦¨¨

yäàøðeaäàøð ïBðöea,íéiç íñsebl liren oepvdy ,xnelk ¦§¨§¦§¨©©¦
.xzeia

:`xnbd dywnàéðz àäåy mewny ,`ziixaa epipy ixde -äàøð §¨©§¨¦§¨
eaäàøð ïBðöea,úånä íñ.xzeia sebl wifn `edy epiidc §¦§¨©©¨¤

:`xnbd zvxznàéL÷ àì,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itlïàkday `ziixad - ¨

zwqer sebl wifn oepvdy x`azpïéìòamdy ,oepvd ilra - §¨¦
,miwifnïàkwqer sebl liren oepvdy x`ean day `ziixad - ¨

úBänàa.sebl miliren mdy ,oepvd iyxya - §¦¨
zeziixad izyy yxtl ozipy :`xnbd zvxzn sqep uexiz
,odipia dxizq zeywdl oi` mewn lkne ,oepvd iyxya zewqer

.xg` onfa zwqer `ziixa lky itlïàkx`ean day `ziixad - ¨
zwqer sebl liren oepvdyänçä úBîéa,mg sebdy ,uiwa - ¦©©¨

,el liren sebd z` opvl ekxcy oepvdeïàkzxaeqd `ziixad - ¨
yzwqer sebl dyw oepvdíéîLbä úBîéa,opev sebdy ,sxega - ¦©§¨¦

.el dyw `ed jkitle ,eppvl siqen oepvde
zelrn da yiy xir ly dizepexqg oipra `xnin d`ian `xnbd

:[zebxcn-]úBìòî da LiL øéò ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¦¤¥¨©£
,úBãøBîeda cxile zelrl cinz jixve ,xd rlva diepay ,xnelk ¨

,mewnl mewnn.ïäéîé éöça íéúî daL äîäáe íãà̈¨§¥¨¤¨¥¦©£¦§¥¤
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ íéúîzngny jzrc lr dlrz ike - ¥¦©§¨©§¨

.mdini ivga mizn dndae mc` zecxene zelrn
:`xnbd zvxznàîéà àlàzelrn da yiy xir ,jk xen` `l` - ¤¨¥¨

day dndae mc` zecxeneïäéîé éöça íéðé÷æîoirke .gxehd iptn ©§¦¦©£¦§¥¤
dfLøð éáãe éøéa éác àúééìeî épä ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©©¥§¨¨§¥¦¦§¥¨¨

,'yxp'e 'ixia' mixrd oiay zecxene zelrnd el` -ïep÷æàenxb - ©§©
.efl efn dilray gxehd zngn ,dxdna oiwfdl il

:dlebr xir miraxn cvik zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaadòaøì àa,dlebr xirlíìBò òeaéøa dòaøîitk - ©¨¨¨§©§¨§©§¨§¦©¨

epiidc ,mler ly ereaixïúBðz`dðBôöxird lyïBôöìdíìBò ¥§¨¦§¨
åz`dîBøãxird lyíBøãìdíìBòdraxn epi`e ,[` xeiv] §§¨¦§¨

.[a xeiv] mler ly oeqkl`a
ly enexce epetv md okid mc` rcii cvik `ziixad zyxtn dzr

:mleréðîéñåCmexc `ed okide oetv `ed okid rcei jpi` m` - §¦¨¥
,jcia oezp df oniq `diïBôva äìâòlfn ly miakekd zveaw - ¤§¨©¨

,mler ly epetva cinz zcner dlbrk zi`xpd xeyíBøca áø÷òå§©§¨©¨
mler ly enexca cinz zcner axwr lfn ly miakekd zveawe -

.[b xeiv]
,íìBò ìL òeaéøa dòaøì òãBé Bðéà íà ,øîBà éñBé éaøepi`y itl ©¦¥¥¦¥¥©§©§¨§¦©¤¨

,el` zelfna xikndòaøîxirl,äôe÷zä ïéîk`ed leki ,xnelk §©§¨§¦©§¨
dngd jelid xcq itl oetv cv okide mexc cv `ed okid rcil

.daeaiqe,ãöékdy mlerd cväàöBé änçeciva gexfl dligzn - ¥©©¨§¨
cg`dCBøà íBéa,fenz ztewz lyúò÷BLåipyd eciva,CBøà íBéa §¨§©©§¨

.ïBôö éðt àeä äæzelilde mikex` minid fenz ztewza ,xnelk ¤§¥¨
c ,gxfn ,mlerd iccvn dylya meia zkldn dngde ,mixvwmex

meia zkldne ,zipetv zigxfn oxwa zgxef `idy ,epiidc .axrne

oxwa zrwey `idy cr ,axrn cve mexc cve gxfn cv lk z`
cg`d ecivn z`vei `idy mlerd cvy ,`vnpe .ziaxrn zipetv

.[c xeiv] oetv cv `ed ipyd eciva zrweye
dy mlerd cväàöBé änçcg`d ecivaøö÷ íBéaztewz ly ©¨§¨§¨¨

,zahúò÷BLåipyd eciva.íBøc éðt àeä äæ ,øö÷ íBéaitl §©©§¨¨¤§¥¨
dngd oi`e ,mikex` zelilde mixvw minid zah ztewzay
oxwa zgxef `idy ,epiidc .cala mexc cv z` `l` meia zkldn
oxwa zrweyy cr mexc cv z` zkldne ,zinexc zigxfn
cg`d ecivn zgxef `idy mlerd cvy ,`vnpe .zinexc ziaxrn

ae .[d xeiv] mexc cv `ed ipyd ecivn zrweyeïñéð úôe÷z§©¦¨
éøLz úôe÷úed ,miey zelilde minidyçøæî éöça äàöBé änç- §©¦§¥©¨§¨©£¦¦§¨

ivge mexc cv lke gxfn cv ivg z` zkldne ,gxfn cv rvn`a
,axrn cváøòî éöça úò÷BLå.axrn cv rvn`a - §©©©£¦©£¨

:dngd jldn z` cenll yi epnny `xwn d`ian `xnbdøîàpL¤¤¡©
(e ` zldw)ïBôö ìà ááBñå íBøc ìà CìBä','gExd KlFd aaq aaFq ¥¤¨§¥¤¨¥Ÿ¥¥¨©

jldn z`e ,'jelid' mya meia dngd jldn z` dpkn df `xwne
,jk eyxtl yie .'aeaiq' mya dlila dngd,íBia 'íBøc ìà CìBä'¥¤¨©

minia elit`y ,meia mexc cv z` zkldn dngd mlerl ,xnelk
.dlila `le meia ea zkldn `id zah ztewz ly mixvwdááBñå'§¥

,äìéla 'ïBôö ìà,dlila oetv cv z` zaaeq dngd mlerl ,xnelk ¤¨©©§¨
la elit`yeze` zaaeq `id fenz ztewz ly mixvwd zeli

.meia `le dlila,'çeøä CìBä ááBñ ááBñ'z` aezkd hwp o`k ¥¥¥¨©
y yxtl yi jkitle ,'aaeq' mbe 'jled' mb ,zepeyld izyéðt elà¥§¥

áøòî éðôe çøæî,axrn cve gxfn cv -íéîòtùdngdïzëläî ¦§¨§¥©£¨§§¨¦§©©§¨
,mikex`d uiwd inia ,meiaíéîòôedngdïzáañîinia ,dlila §¨¦§©©§¨

.mixvwd sxegd
:el` millk lr zwlegd drc d`ian `xnbdàiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨

éììk éðäì eäðúéì.mipekp el` millk oi` -àéðúcjk ixdy - ¥§§§¨¥§¨¥§©§¨
,`ziixaa epipyúéðBôö úéçøæî ïøwî íìBòî änç äàöé àìynn Ÿ¨§¨©¨¥¨¦¤¤¦§¨¦§¦

úéðBôö úéáøòî ïø÷a äò÷Låoi` fenz ztewz inia s`y ,ynn §¨§¨§¤¤©£¨¦§¦
,oetvl dhepd gxfn cvn `id z`vei `l` ,jk lk mikex` minid

.oetvl dhepd axrn cva zrweyeåmlern ok enkänç äàöé àì §Ÿ¨§¨©¨
úéîBøc úéçøæî ïøwîynnúéîBøc úéáøòî ïø÷a äò÷Lå,ynn ¦¤¤¦§¨¦§¦§¨§¨§¤¤©£¨¦§¦

`id z`vei `l` ,jk lk mixvw minid oi` zah ztewza s`y
.mexcl jenq axrna zrweye ,mexcl jenqd gxfn cvn

:dpyd zetewz oipra l`eny ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
úìôBð ïñéð úôe÷z ïéà ,ìàeîL,[zlgzn-]a àlàn cg`äòaøà §¥¥§©¦¨¤¤¤¨§©§¨¨

éöça Bà ,äìélä úlçúa Bà ,íBiä úlçúa Bà ,íBiä éòáø[zevga-] ¦§¥©¦§¦©©¦§¦©©©§¨©£¦
a Bà àlà ,úìôBð æenz úôe÷z ïéàå .äìélä éöça Bà ,íBiädry ©©£¦©©§¨§¥§©©¤¤¤¨§

a Bà äöçîe úçàdryïéàå .äìéla ïéáe íBia ïéa ,äöçîe òáL ©©¤¡¨§¤©¤¡¨¥©¥©©§¨§¥
ìLa Bà àlà ,úìôBð éøLz úôe÷zúBòL L[yly drya-]Bà §©¦§¥¤¤¤¨§¨Ÿ¨

úBòL òLúa,[ryz drya-]úáè úôe÷z ïéàå .äìéla ïéáe íBia ïéa §¥©¨¥©¥©©§¨§¥§©¥¥
òaøàa Bà àlà ,úìôBðzeryøNòa Bà äöçîezeryïéa ,äöçîe ¤¤¤¨§©§©¤¡¨§¤¤¤¡¨¥

.äìéla ïéáe íBia©¥©©§¨
ïéàåyxtdïéazligzäôe÷zzg`ìzligzäôe÷úzxg`àlà §¥¥§¨§§¨¤¨

.äöçîe úBòL òáLå íBé ãçàå íéòLz`ed dng zpy jxe`y itl ¦§¦§¤¨§¤©¨¤¡¨
dpyde xg`ne ,zery yye mini dynge miyye ze`n yly
`ed dtewz lk jxe`y `vnp zeey zetewz rax`l zwlgzn

.dvgne zery raye mei cg`e miryz
yeniy oiprl zetewzd oiay yxtdd z` yxtne l`eny siqene

:miakekdáçî úëLBî äôe÷z ïéàådzødzxag xg` zkynp - §¥§¨¤¤¥£¤§¨
.äòL éöç àlà,dixg`y efl zg` dtewz oia yxtd oi` ,xnelk ¤¨£¦¨¨

iakek dray mpyiy itl .dry ivg `l` ,miakekd jldn oiprl
akek lke .dbep ,dng ,mic`n ,wcv ,izay ,dpal ,akek ,mde ,zkl
ly myeniy xnbp zery ray xg`ly ,`vnpe .zg` dry WnWn§©¥
yxtdy x`azpe xg`ne .ycg aeaiq ligzne miakekd zray lk
,`vnp ,dvgne zery ray `ed dtewzl dtewz oiay zeryd
letiz ,'akek' ly eyeniy zligza oqip ztewz dltp m`y
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פמשך בעמוד סס

ezny in` cenr ep sc ± iyily wxtoiaexir
øáé÷ úô.frla d"xcepy Ðéúøëå éîåúinez :ipira d`xpe .izrny jk ,elrn `l Ð

,oigyn ,riayn :meya exn`p mixac dyng :(`,at `nw `aa) `ipz ikde ,ilrn izxke

(a,cn) zekxaa `ipz inp oiyixke .mirnay dpik bxede ,rxfd z` daxne ,miptd lidvne

.mirn ipal oitic÷øé íåù.gayl :xne` ip`e ,i`pbl izrny ip` ÐïéìòÐ.oiyw Ð

zedn`.oiyxy zedn` .oiti Ðäîçä úåîéáÐ

.oiyw minybd zenia .sebd z` oippvny ,oiti

ïéðé÷æî.gxehd iptn Ðùøð éáå éøéá éáizy Ð

ode ,zecxene zelrn efl ef oia yie ,zexiir

.`ziilenïåð÷æà.ipepiwfd Ðíìåò ìù òåáéøá
lif`e yxtnck Ð.íìåò ïåôöì äðåôö ïúåð

íìåò íåøãì äîåøãåly epeqkl`a `le Ð

.mlerêéðîéñåoetv oiekl rcei jpi` m` Ð

.mexceíåøãá áø÷òå ïåôöá äìâò.od zelfn Ð

íìåò ìù òåáéøá äòáøì òãåé åðéà íàepi`y Ð

.elld zelfna xiknäôå÷úä ïéîë äòáøîÐ

zinexc gex efi` xkip dngd aeaiq jelid itl

.zipetv gex efi`eêåøà íåéá äàöåé äîçÐ

meia d`vei dngy d`ex dz`y gex eze`

cg`d eciva d`vei fenz ztewz ini ly jex`

.xg`d eciva envr gex eze`a zrweyeéðô åäæ
ïåôögxfnn meia mlerl dngdy itl Ð

jled" :(` zldw) `xw xn`ck ,zkldn mexcl

la` ,`id meia dngd zkilde ,"mexc l`

.dtikl uegn aaeq `l` ,jled epi` dlila

,zipetv zigxfn oxwa zcner jex`d meiae

oxwa zrweye ,axrne mexc gxfn zkldne

,oetv ipt zaaeq dlilae ,ziaxrn zipetv

oxwa d`vei dpi`e hrn xvwp meid zxgnle

.d`veie ,hrn gxfnle oxwd on zkynp `l`

oxwd on jeyn ,axrnd jeza zrwey axrae

,oetvd lke hrn eze` zaaeq dlilae .hrn

,mei lka oke .yn` ly liln xzei gxfna hrne

gxfnd rvn`a ixyz ztewza d`veiy cr

dlilde meid jkitl ,axrnd rvn`a zrweye

,d`veie mexc cvl zkynp mei lka oiicre .oiey

cr zrweye mexc cvl zkynp dzriwyae

zigxfn oxwa zah ztewza meia d`veiy

oxwa zrweye ecal mexc zkldne ,zinexc

d`vei dng :xn`wc epiide ,zinexc ziaxrn

xvw meia zrweye xvw meia.mexc ipt edf Ð

ïúëìäî íéîòô áøòîå çøæî éðô,meia Ð

inia dlila ozaaqn minrt :oikex`d minia

.zah ztewzéììë éðäì åäðúéìlirl oxn`c Ð

e` meid zlgza e` 'ek jex` meia d`vei dng

elzp zexe`ndy itl .'ek dlild zlgza

zenie .oqip ycgae zaya iriax lil zligza

ziriaya mlek oze` aeyg ,zery yye mini dynge miyy ze`n yly dngd-ziyilyd dpyl ,iying lil ivga d`ad dpya oqip ztewz z`vnp .riaxe mei jcia x`yie Ð

mei mlerl oke ,zay mei ivga ziriaxd dpyae iyiy mei zlgza.elld zeiriaxd on zg`a zelk od mlerle ,d`ad dpy ztewzl dpy ztewz oia riaxeúìôåð æåîú úôå÷ú ïéàå
äìéìá åà íåéá åà äöçîå òáùá åà äöçîå úçàá àìàmeid ivga oqip ztewzyke .meia dvgne draya fenz ly dze` meid zligza zltep oqip ztewzyky Ðfenz ly Ð

miyly ody ,dvgne zery ray ef dltpy dryn oldl zkynp `l` ,zltep ef zltep efy mei eze`ay ,dtewzl dtewz oia yi dvgne zery rayy itl ,dlila dvgne cg`a

dvgne cg`a fenz ztewz dltp m` dryza e` dylya e` zltep ixyz ly dze` oeaygd df itle .riaxe mei epiidc ,zetewzd rax`l zerym`e dryza zltep ixyz ly Ð

dvgne draya fenz ly.dvgne dxyra zah lye dylya ixyz lye ,dvgne raya fenz ly cg`a oqip ztewzyk ,c"h`e i"bf` oniq edfe .mlek oke ,dylya ixyz ly Ð

.meia dvgne rax`a zah lye dryza ixyz lye ,dvgne cg`a fenz lye zery yya epiidc ,meid ivga oqip ly dipy dpye'åë äôå÷úì äôå÷ú ïéá ïéàåaeyg .ziyixtck Ð

ze`n yly ly riax ody ,md dvgne zery raye mei cg`e miryz md jk zetewzd iniy ,odixg` zkynp `id dvgne zery raye ,od zeninz zeiriay olek mei cg`e miryz

.riaxe dynge miyyäòù éöç àìà äúøáçî úëùåî äôå÷ú ïéàåcg` lil zlgz .okelide oxeciq `ed o"gnv `py `lk zeryd yeny ,g"ch g"`e g"ib g"f` eivgl oniq Ð

zaya cg` meil dpey`x dry `vnp ,dlilg mixfege .zery ray ixd .dbep ,dng ,mic`n ,wcv ,izay eixg`e dpal eixg`e akek ynyn zaya`lk cere dbep eixg`e ,dng Ð

xkf `texd e"lhc izay iaxe .n"lg mly wfpvk reayd ilil lk ly zepey`x zery ipniqe mini ,mly wfpvk n"lg reayd zeni ly zepey`x zery ipniq `vnz .o"gnv `py

,akek zlgza oqip ztewz dltp m`y `vnp ,dvgne zery ray `l` dtewzl dtewz oia oi`c oeike ,df oipra miakekd excqp dnl ely ipenkg xtqa ahid eyxit dkxal wicv

ivg zkynpy `l` ,dnvr dry dze`l ribz ,ef ly dzlitp xg` dvgne zery ray `ivezyk ,mlek oke .dpal ivga zah ,dpal y`xa ixyz ,akek ivga leti fenz ztewz

.dixg`l dryãéìéúàã éìéî éðäåzrya e` ,dpal zrya zah ly e` oqip ly dpal clen Ð.wcv
òáøîä
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ïàëoilrc :qxhpewd yxit Ð minybd zenia o`k dngd zenia o`k zedn`a o`k oilra

minybd zenia ,sebd oippvny oiti dngd zenia ,oiyxy zedn` .oiti zedn`e ,oiyw

.dngd zenia `l` oiti opi` zedn` elit`e ,oiyw mlerl oilrc eyexitl rnyn .oiyw

`l mpgly lrn ewqt `ly iaxe qepipehp` iab xn` (`,`i) dxf dcearc `nw wxtac :dnize

zenia `le dngd zenia `l zxfg `le oepv

o`ke dngd zenia o`kc :yxtl d`xpe !minybd

ilrn cg zedn`e oilr ,xnelk Ð minybd zenia

zi`e .minybd zenia ilrn cge ,dngd zenia

la` oilra `de `d `ni` zirai`e :iqxbc mixtq

.elrn mlerl zedn`a

ïéàåmei cg`e miryz `l` dtewzl dtewz oia

:wgvi epiaxl dywe Ð dvgne zery raye

jex` meia oiae xvw meia oia mlerl yi m`c

zery dxyr mizye meia zery dxyr mizy

zg`d mlerle ,zeey zetewzd oi` ok m` ,dlila

zlgza oqip ztewz letz m`y .zxg`dn dkex`

zery raya fenz ztewz letz Ð iriax lil

,meia zery ylya ixyz ztewze dlila dvgne

lilay zephwd dvgne zery ray mewna ixd

ep` dlil zlgza fenz ztewz dltp `ly fenz

zery raye mei cg`e miryz dl oinilyn

ody ixyz ilila dvgneraya mbe ,zeipepia

miryz lr zetcerd oqip ztewz seqay dvgne

m`e ,zeipepia eid fenz ztewzae zexvw eid cg`e

dlilae jex` meiae zeey mlerl zerydy xn`p

e` yy xvw dlilae zery dxyr dpeny jex`

oqip ztewz oi` zxn`c `d zgkyn `l Ð jtdl

'ek `l` zltep fenz ztewz oi` 'ek `l` zltep

`d zgkyn `l mbe .[olek zetewzd ix`y oke]

(a,hkw zay) eteqa "oiptn" wxta opixn`c

mic`n i`w `zay ilrnae `zaya `zlzac

dl zgkyn df itle .i`w `l inei x`yae ,ibefa

.i`w `l i`dae ,i`w inei x`yac inp
`blt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

àä ;àéL÷ àì !÷øéå ,Lãç øëLå ,øáé÷ út¯éîeúa ©¥¨§¥¨¨¨§¨¨¨©§¨¨§¥
àä ,ézøëå¯øàLa.é÷øéíeL :àéðúãk¯,÷øéïéLéøk §©§¥¨¦§¨©§¥¦§©§¨¨¨§¥¦
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ïBðö äàøð¯ïàk ;àéL÷ àì !úånä íñ äàøð¯ ¦§¤§¦§¤©©¨¤¨©§¨¨
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,äãeäé áø øîà .íéîLbä úBîéaøéò ìk :áø øîà ¦©§¨¦¨©©§¨¨©©¨¦
úBãøBîe úBìòî da LiL¯íéúî daL äîäáe íãà ¤¥¨©£¨¨¨§¥¨¤¨¥¦
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éðä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïäéîé éöça©£¦§¥¤£©©¨§¥§©§ª©¨¥

Løð éáãe éøéa éác àúééìBîàa :ïðaø eðz .ïeð÷æà §¨¨§¥¦¦§¥¤¤©§©¨©¨©¨
dòaøì¯dòaøîïBôöì dðBôö ïúBð ,íìBò òeaéøa §©§¨§©§¨§¦©¨¥§¨¦§

éðîéñå .íìBò íBøãì dîBøãe íìBòïBôva äìâò :C ¨§¨¦§¨§¦¨¦£¨¨©¨
dòaøì òãBé Bðéà íà :øîBà éñBé éaø .íBøca áø÷òå§©§¨©¨©¦¥¥¦¥¥©§©§¨

íìBò ìL òeaéøa¯ïéîk dòaøî.äôe÷zä?ãöék §¦©¤¨§©§¨§¦©§¨¥©
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`lah oink `id ixd dilr reaix siqen dz`yky ,`lebira itl` ixz` itl` ixz

zraexn `lah oink dinegze dagexk dkxe` zraexnzcnl oagx ,oagxk okxe` Ð

xfeg xn`wc epiide .mitl` xird on oldl okxe` oke ,mitl` `idy dzneg ipt lr xird

dl ccene xfeg :xnelk ,oinegzd z` raxne

.od oiraexn jgxk lre ,dinegzããåî àåäùëå
cecni `l ,draixy xg`l xird inegz Ð

oeqkl`a ecbpk xir ly zief oxw rvn`n

df oxw megzn heg geznl oxwe oxw lkl mitl`

.df oxw megzlúåéåæä úà ãéñôîù éðôîÐ

mitl` ly oeqkl`y dn ciqtn oxwe oxw lkl

`l hegd gzenyke ,reaix lr scer mitl` lr

lkl d`lde xird on oinegzd jxe`a `vnz

.zen` dpenye mixyr miz`ne sl` `l` cv

mixyr miz`ne sl` ly oinegz oz ?cvik

jixv dz` xird cbpk cv lkl jxe` dpenye

dpenye mixyr miz`ne sl` ly `lah zzl

oxw lkl dpenye mixyr miz`ne sl` lr

ediy ,reaixa jxe` ly oznibt ze`lnl

lkl ze`it reaix ixdy ,oiraexn oinegzd

oeekn `lah ly epeqkl`a `vnze .zay izaey

lk ol `niiwc ,mitl` xird oxw oeqkl` cbpk

.dpeqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn`

dpenye mixyr ze`n rax`e sl` ly `lah

oeqkl` dpenye mixyr ze`n rax`e sl` lr

dyye miyng ze`n dpenye mitl` scer dly

dn` mizye miray ze`n yng ody ,oiyneg

rax`e sl` lr mpz .oiyneg drax` zegt

dpenye mixyr ze`n`vnp .mitl` ixd Ð

mitl` oeqkl`a xird oxw rvn`n zccnykÐ

rax`e sl` `l` opi`e ,megzd z` zxviw

dnl jk lke .dpenye mixyr ze`niptn Ð

cecnl jixv ziidy ,zeiefd z` zcqtdy

geznle ,xird oxw rvn`n opeqkl`e mitl`

on `vnze ,oxw megzl oxw megzn ok ixg` heg

mitl` cv lkl xird lk ipt lr xirle hegd

xird cbpk megz mitl` oz ?cvik .dn`

lr mitl` znibt `vnz ,dizegex rax`l

heg geznl jixv dz` oiicre ,oxw lkl mitl`

inegzl zepxwd inegz zeeydl m`b oink

lr mitl` ly `lah oxw lkl `vnze ,xird

dpeqkl` edne .xird oxw oeqkl` cbpk dpeqkl` oeekne ,mitl`cecnl `ad ,jkitl .dn` ze`n dpenyl oiyneg mitl` zrax` oeayg dler jky ,dn` dxez cenlze mitl` Ð

`ian xird inegz`lahdpenye mitl` ccen :xnelk .oxw ly oeqkl` cbpk `lah ly oeqkl` ,oeqkl`a xird cbpk dgipne ,mitl` lr mitl` `idy `lah `iad eli`k d`ex Ð

.oxw megzl oxw megzn heg gzen jk xg`e ,oeqkl`a oxwd cbpk ze`núøëúùî øéòä àöîðdl did `l dlebr dzidyky .oxwe oxw lkl dn` ze`n rax` depraxy dna Ð

.ef oxwl dn` ze`n rax`e ,ef oxwl dn` ze`n rax` xkzyn oxwd jxc `veide ,oeqkl` dl eppzp depraixy eiykre ,oeqkl`ïéøëúùî úåðø÷ä éîåçú åàöîðeppzpy dna Ð

.oxw lkl ze`n dpeny ,oxwd cbpk oeqkl`a `lahïäî àö.`iexw igeex mbxznck ,xird iepl eze` oigipn `l` ,my oirxef `le oirhep oi`y ,yxbnl dn` sl` xird aiaq Ðàöîð
éòéáø ùøâî.yxtn onwl Ðøàùäå.melk odl did `l megzl uege minxke zecy megzd x`y Ðéìéî éðäðî.dn` sl` yxbnc Ð'åâå øéòä øé÷îmixrd iyxbne" `xwc `yix Ð

."epzz xy`àãà øá.yi`d my Ðäàçåùî.xird inegz oiivn Ðøñúéù ååä äîë ïéîåçúmwlg cv lkl mitl` lr mitl` ?cvik .oda yi sl` lr sl` ly oirax dxyr yy Ð

axre izy.xir ly gex lkl oke ,sl` lr sl` ly oirax drax` ixd Ðååä äîë úåðø÷lr mitl` ly `lah yi oxw lkl ixdy ,edpip xqziy inp oinegz ly zepxwd inegz Ð

.lirl opiyxtck ,mitl`ìã.yxbn jxevl Ðúåðø÷ã òáøàå ïéîåçúã äðåîùoldl sl` agexae jxe`a xird ipt lr mitl` megzd lkl ixd ,sl`a xird z` aaq zxn` `dc Ð

lr sl` olek yxbn jxevl xqixz `d ,yxbnl zepxwd on drax` `d ,sl` lr sl` ly `lah oxw lkl ozil dz` jixv ,zegex rax`l yxbn zhila sl` zzpy oeike .xird on

.sl`òéáø ùøâî àöîð.dinza Ðàúîã äòáøà éúééàåäééìò éãùriax yxbn ipzwc `dc .ziye oizlz edl eede ,oixze oizlzc Ðly elek oeaygd riax ,i`w `zlin dlek` Ð

.zepxwe oinegze xir'åë äéðéî àòáéø ìã òéáø ìåâòä ìò øúåé òáåøî äîëzrax` diyxbne xird oeayg dlr jkitl ,reaixa inp aiaq yxbn zcare ,zraexn xira zayg z` Ð

opinwenck ,opiwqr `zlebr `zna op`e .xirl iriaxd wlge xqixz epiide ,yxbnl miwlg dyly odne ,sl` lr sl` ly oirax dxyr yy ody oiraexn mitl` zrax` lr mitl`

sl` lr sl` ly oirax ziye oizlz ody mitl` zyy lkd jq miield wlg ixd ,gex lkl mitl` oinegze dizepxwe ,dnr `reaix miiell zzl dilr oitiqen ep` mewn lkne .onwl

oiraexn rax` lr rax` eid m`e .oilebr mitl` zrax` lr mitl` zrax` diyxbne xir z`vnp .agex sl` dl aiaq diyxbne ,mitl` dlebr ozirvn`a xirde,xqziy eed Ð

oilebrc `zyd.eed `raix miiell oipzipd ziye oizlzn dryze oiyxbn dryz edl eedc ,xirl iriaxde yxbnl miwlg dyly odne .xqixz eed ,`raix lc Ðéîð äì úçëùî
àôìàá àôìà àéåäã àúîá.i`w zepxwe oinegz` riax yxbn `vnp `l` ,odilr xird aeygz `le Ðàéðîú ååä äîë ïéîåçúcv lkl megz ixdy ,sl` lr sl` ly oirax Ð

xqziy zepxwe ,xird ipt lr agex sl`e xird on oldl jxe` mitl`.mitl` lr mitl` `laha oxw lkl mbt ze`lnl jixv dz` ,cv lkl mitl` oikeyn oinegzd jxe`c oeikc Ð
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àâìôzeywdle wcwcl dvx `le .oinegzc `blt ied oinegzc yxbn :yexit Ð ied

`zlz ied minrtc meyn ,zepxwe oinegzn ied jke jk zepxwde oinegzc yxbnc

.dphw e` dlecb xirdy dn itl ,zepxwd one oinegzd on yneg e` riax e`

úçëùîoinegzc riax yxbn dl zgkync :ivewn xyd dywd Ð `zna dl

mitl` zpeny iedc `zna zepxwe

yye miyely ied yxbne mitl` zpeny lr

minrt xn`c o`nw eed `zne zepxwe oinegze

opi` hlwn ixrc :xnel yie !sl` lr sl`

"oilebd od el`" wxta xn`ck ,jk lk milecb

`l mze` oiyer oi` elld mixr :(`,i sc zekn)

wgvi epiax axd epixene .zephw `le zelecb

ol rnyn `w `zydc ,zn`d uxzny :xne`

`w `piaxle .wiqnck raexn epi` yxbnc

oi`c iy` axle .zepxwl yxbn oi`c ol rnyn

did `l `peeb i`dka la` ,zepxwl `l` yxbn

.yecig mey eprinyn

äîëxne`e Ð riax lebrd lr xzi raexn

oia swida oia Ð riax `dc :wgvi epiax

oke .riax yxbn `vnp `kd xn`ck ,rwxwd seba

lre ,(a,ci oiaexir) dnly dyry mi iab rnyn

,qxhpewd yxitck `icda gikedl yi swidd

,migth dyly etwida yi gth eagxay lkc

lre ,migth drax` etwida yi raexn gthae

gth siwz m`y ,inp gikedl yi miptay rwxwd

aiaq lebrcr oiwc oihegadcewpdzirvn`d

,lebrayon jezgzeoihegd lk dhnle dcewpd

dyly jex` oeilrd didi ,mhytze mipyl

mixvwzn mixg`de migthdcewpd cr miklede

lk aey jezgz .oeilrd hegd on gth ivg `edy

`vnp Ð xvwd cva jex`d miye mipyl oihegd

epiidc ,gth ivg eagxe ivge gth ekxe` reaxd

gthae .gth ivg lr gth ivg ly zekizg yly

ivg lr gth ivg ly miwlg drax` yi raexn

.gth

ééáàdn itl :xn`z m`e Ð zgkyn xn`

dyw dlebr `zna onwl dl iwenc

ied `le ,xird oiraxn ep`y enk ith eed oinegzc

yxbn xn`w `lc :xnel yie !mdn riax yxbn

.xird reaixl uegay oinegzn `l` riax
i`n
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òaøîä :ïðaø eðzøéòä úà¯ïéîk dúBà äNBò ¨©¨©©§©¥©¤¨¦¤¨§¦
øæBçå ,úòaeøî àìáèòaøîeúà,ïéîeçzääNBòå ©§¨§©©§¥§©¥©¤©§¦§¤

ããBî àeäLëe .úòaeøî àìáè ïéîk ïúBà¯ãBcîé àì ¨§¦©§¨§©©§¤¥Ÿ¦§
úà ãéñôî àeäL éðtî ,änà íétìà ïøwä òöîàî¥¤§©©¤¤©§©¦©¨¦§¥¤©§¦¤
änà íétìà àéäL úòaeøî àìáè àéáî àlà .úBiåfä©¨¦¤¨¥¦©§¨§©©¤¦©§©¦©¨

ïøwa dçépîe ,änà íétìà ìòúàöîð ,dðBñëìàa ©©§©¦©¨©¦¨©¤¤©£©§¨¦§¥
øéòäøà úøkzNîòaøàå ïàëì úBnà úBàî òa ¨¦¦§©¤¤©§©¥©§¨§©§©

ïéîeçz eàöîð ,ïàëì úBnà úBàîïéøkzNîäðBîL ¥©§¨¦§§§¦¦§©§¦§¤
øéòä eàöîð ,ïàëì úBàî äðBîLe ïàëì úBnà úBàî¥©§¨§¤¥§¨¦§§¨¦
íéúàîe óìàå ïàëì íéúàîe óìà ïéøkzNî ïéîeçúe§¦¦§©§¦¤¤¨©¦§¨§¤¤¨©¦
éøz àéåäc àúîa dì zçkLîe :ééaà øîà .ïàëì§¨¨©©©¥©§©©§¨§¨¨§¨§¨§¥
:éñBé éaøa øæòéìà éaø øîà ,àéðz .éôìà éøzà éôìà©§¥©§¥©§¥©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥
änà óìà ïäî àö ,änà íétìà íiåì éøò íeçz§¨¥§¦¦©§©¦©¨¥¥¤¤¤©¨

Løâî¯.íéîøëe úBãN øàMäå ,òéáø Løâî àöîð ¦§¨¦§¨¦§¨¨¦©§©§¨¨§¨¦
øéòä øéwî" :àø÷ øîàc ,àáø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©¨¨§¨©§¨¦¦¨¦

:äøBz äøîà ,"áéáñ änà óìà äöeçåáañúà ¨¨¤¤©¨¨¦¨§¨¨©¥¤
!éåä àbìt !?òéáø .òéáø Løâî àöîð ,óìàa øéòä̈¦§¤¤¦§¨¦§¨¨¦©¨¦©©§¨¨¥

¯zçkLî ,éì døañà äàçBLî àcà øa :àáø øîà̈©¨¨©©¨§¨¨©§§¨¦©§©©§
änk íeçz .éôìà éøzà éôìà éøz àéåäc àúîa dì̈§¨¨§¨§¨§¥©§¥©§¥©§¥§©¨

àéåä¯ïééåä änk úBðø÷ ,øñúéL¯ìc .øñúéL ¨§¨¦§©§¨©¨¨§¨¦§©©
àéðîz,ïéîeçúcéåä änk ,úBðø÷c äòaøàå¯.øñéøz §©§¨¦§¦§©§¨¨¦§¨©¨¨¥§¥©

éôè ?òéáø Løâî àöîðàzìzîäòaøà éúééà !eäðéð ¦§¨¦§¨§¦©§¥¦¦§¨¦§©§¥©§¨¨
zøáñ éî !éåä àzìéz ézkà ,eäééìò éãL àúîc§¨¨§¥£©§©©¦¦§¨¨¥¦¨§©§

?øîà÷ àòeaéøaàìebéòaøúé òaeøî änk .øîà÷ §¦¨¨¨©§¦¨¨¨©©¨§¨¨¥
ìebòä ìò¯,òéáøeäéépéî òéáø ìc¯eäì eLt ©¨¦¨¦©©¨¦©¦©§§§

ééaà .éåä ,àòáéø àzéLå ïéúìzî äòLúå ,äòLz¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦¨¦§¨¨¥©©¥
.àôìàa àôìà àéåäc àúîa éîð dì zçkLî :øîà̈©©§©©§¨©¦§¨¨§¨§¨©§¨§©§¨

eåä änk ïéîeçz¯éåä änk úBðø÷ ,àéðîz¯,øñúéL §¦©¨¨§©§¨§¨©¨¨¥¦§©
ìã
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עירובין. פרק חמישי - כיצד מעברין דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oiaexir(oey`x meil)

:dinegze xird zcicn ote`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaømc` ,`ziixaaøéòä úà òaøîä,dlebrdïéîk dúBà äNBò ©¨¨©§©¥©¤¨¦¤¨§¦

àìáè[gel-],úòaeøî,zeief dl siqen ,xnelkúà òaøîe øæBçå ©§¨§©©§¥§©¥©¤
ïéîeçzä,dlyäNBòås`,úòaeøî àìáè ïéîk ïúBàxira oebk ©§¦§¤¨§¦©§¨§©©

iccvn cg` lka siqen `ed ,dn` miitl` lr dn` miitl` `idy
`vnpe ,[` xeiv] dn` miitl` lr dn` miitl` ly reaix xird

.raexn xird inegzn cg` lky
ããBî àeäLëe,draixy xg`l xird inegz z`òöîàî ãBcîé àì §¤¥Ÿ¦§¥¤§©

ïøwäoeqkl`a xird ly zief,änà íétìàcecni `l ,xnelk ©¤¤©§©¦©¨
oxwl oxw oia heg gzni jk xg`e oxw lkn oeqkl`a dn` miitl`

,[a xeiv]ãéñôî àeäL éðtîjka.úBiåfä úà`ede xg`n ,xnelk ¦§¥¤©§¦¤©¨¦
zief lkl ciqtn `ed ,xird oxwn oeqkl`a dn` miitl` ccen
did xyi ewa dn` miitl` ccen did eli`y ,dn` ze`n dpeny
xeiv] dn` ze`n dpenye miitl` zepxwd oeqkl`a megzd xeriy
,xird rvn`n mikledl megzd z` hrnn mb `ed jk meyne ,[b

.[c xeiv] zen` dpenye mixyre ze`n rax` sl` `l` epi`yàlà¤¨
[eli`k mi`ex]íétìà ìò änà íétìà àéäL úòaeøî àìáè àéáî¥¦©§¨§©©¤¦©§©¦©¨©©§©¦

ïø÷a dçépne änàxird ly zief,dðBñëìàaoxwe oxw lka oke ©¨©¦¨§¤¤©£©§¨
oxw megzl zg` oxw megz oia heg gzen okn xg`le ,[d xeiv]
`ed drvn`n mikledl xird megzy `vnpe ,[e xeiv] zxg`

zepxw jxc mikledl eli`e ,gex lkl dn` miitl`oeqkl`a xird
.dn` ze`n dpenye miitl` yi

úøkzNî øéòä úàöîðxeriy dze` epraixy dnaúBàî òaøà ¦§¥¨¦¦§©¤¤©§©¥
,ïàëì úBnà úBàî òaøàå ïàëì úBnà`l dlebr dzidyk ixdy ©§¨§©§©¥©§¨

oeqkl`a dilr sqep dze` epraixy xg`l dzre ,zepxw dl eid
.[f xeiv] oxwe oxw lkl dn` ze`n rax`ïéîeçz eàöîðxird ly ¦§§§¦

úBàî äðBîLe ïàëì úBnà úBàî äðBîL ïéøkzNîzen`,ïàëì ¦§©§¦§¤¥©§¨§¤¥§¨
dlah ztqed ici lr xird inegz z` miccen ep`e xg`n ,xnelk
zcicn ici lr `le ,xird oeqkl`a miitl` lr miitl` ly
lr sqepy `vnp ,xird oxwn oeqkl`a cala dn` miitl`
ze`n dpeny [oeqkl`a jldnl] xird zepxwn cg` lkl oinegzd

.[g xeiv] dn`ïéøkzNî ïéîeçúe øéòä eàöîðeicgiíéúàîe óìà ¦§§¨¦§¦¦§©§¦¤¤¨©¦
zen`íéúàîe óìàå ïàëìzen`,ïàëìmb epraixe xg`n ,xnelk §¨§¤¤¨©¦§¨

zepxw jxc jledd xkzyn dzrn ,dinegz z` mbe xird z`
.oxwe oxw lkl dn` miiz`ne sl` oeqkl`a xird

:`ziixad zwqer ote` dfi`a zyxtn `xnbdúçkLîe ,éiaà øîà̈©©©¥©§©©
dìly df oic -wx `evnl ozip `ziixadéôìà éøz àéåäc àúîa ¨§¨¨§©§¨§¥©§¥

éôìà éøzàdn` miitl` lr dn` miitl` da yiy dlebr xira - ©§¥©§¥
.lirl ex`azpy `ziixad ixeriy lk exn`p efk xiray ,lebira

:miield ixr iyxbna zwqerd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaéøò íeçz ,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîàdíiåì`edíétìà ¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥§¨¥§¦¦©§©¦

änà,gex lkl xirl aiaqnàö[`ved-]änà óìà ïäîxirl jenq ©¨¥¥¤¤¤©¨
jxevlLøâîea mirhep oi`e miza ea mipea oi`y gezt ghy - ¦§¨

,xird iepl wix eze` migipn `l` ,zepli`àöîðdyLøâîqtez ¦§¨¦§¨
òéáø,megzd on rax -øàMäåjxevl ynyn.íéîøëe úBãN §¦©§©§¨¨§¨¦

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîiyxbny df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥
.gex lkl aiaq dn` sl` md mixrd,àáø øîàz`f cenll yi ¨©¨¨

nàø÷ øîàc(c dl xacna)mIell EpYY xW` mixrd iWxbnE'øéwî §¨©§¨¦§§¥¤¨¦£¤¦§©§¦¦¦¦
,'áéáñ änà óìà äöeçå øéòäjky `xwnd ixacn x`eaneäøîà ¨¦¨¨¤¤©¨¨¦¨§¨

óìàa øéòä úà áañ ,äøBz.yxbn ly dn` ¨©¥¤¨¦§¤¤
iax yxbn `vnp' `ziixad ixac z` zxxan `xnbdepipy :'r

,`ziixaa.'òéáø Løâî àöîð'`ed yxbnd ike :`xnbd dywn ¦§¨¦§¨§¦©
òéáøixd ,megzd onéåä àbìt,xird inegzn ivg qtez `ed - §¦©©§¨¨¥

dn` sl` mkezne ,aiaq dn` miitl` `ed xird megz ixdy
.yxbn

:`xnbd zvxzn,àáø øîàenyy mc`àcà øa`ed eciwtzy ¨©¨¨©©¨
äàçBLî,xird inegz z` oiivne ccen -éì døañàil xiaqd - §¨¨©§§¨¦

.`ziixad ixac z`dì úçkLîyxbndy ote` `evnl ozip - ©§©©¨
,megzd on rax qtezéôìà éøzà éôìà éøz àéåäc àúîaxira - §¨¨§©§¨§¥©§¥©§¥©§¥

.dn` miitl` lr dn` miitl` `idy
ixd ,efk xira `ziixad ixac ex`azi cvik :dywne `xnbd day

íeçzxirdàéåä änk,`ed dnk -øñzéLmireaix xyr dyy - §©¨©§¨¦§©
reaix xird megzl miccen ixdy ,dn` sl` lr dn` sl` ly
lkae ,xird iccvn cg` lka dn` miitl` lr dn` miitl` ly
`vnp ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix drax` yi dfk reaix
.[i xeiv] mireaix xyr dyy yi eicgi xird inegz zrax`ay

úBðø÷xirdïééåä änk,mda yi dnk -øñzéLxyr dyy - §¨©¨©§¨¦§©
zg` lka miccen oky ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix
jxevl dn` miitl` lr dn` miitl` ly reaix xird zepxwn
xird inegz lk jqy `vnpe .[`i xeiv] dinegzl ze`it zpizp
sl` lr dn` sl` ly mireaix mipye miyly `ed dizepxwe

.dn`ìc,cv lkl dn` sl` xird iyxbn jxevl odn `ved - ©
mdyúBðø÷c äòaøàå ïéîeçúc àéðîzsl` ly mireaix dpeny - §©§¨¦§¦§©§¨¨¦§¨

,zepxwd on mireaix drax`e oinegzd on dn` sl` lr dn`änk©¨
éåä,xird iyxbn ghy xeriy `ed dnk -øñéøzxyr mipy - ¨¥§¥¨

ixac ex`azi cvik ,zeywdl yi dzrne .[ai xeiv] mireaix
`ziixad,'òéáø Løâî àöîð'ixdeäðéð àzìézî éôèyxbnd - ¦§¨¦§¨§¦©§¥¦¦§¨¦§

inegz xeriy oky ,dizepxwe xird inegzn yilyn xzei qtez
mkezn qtez yxbnde ,mireaix mipye miyly `ed zepxwde xird

.mireaix xyr mipy
:`xnbd zvxzneäééìò éãL àúîc äòaøà ézééàcer `iadl yi - ©§¥©§¨¨§¨¨¨¥£©§

xird ghy ly dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix drax`
lr eze` siqedle ,dn` miitl` lr dn` miitl` `idy ,dnvr
yxbndy `ziixad zpeek oi` ,xnelk .zepxwde minegzd ghy
ly ghyd lkn rax `l` ,cala zepxwde oinegzd on rax qtez

.dizepxwe dinegz mr xird
:dywne `xnbd dayéåä àzìéz ézkàoi` oiicr mewn lkn - ©©¦¦§¨¨¥

mr xird ghy ixdy ,yily `l` ghyd lkn rax qtez yxbnd
lr dn` sl` ly mireaix dyye miyly `ed zepxwde oinegzd

.mireaix xyr mipy `ed yxbnd eli`e ,dn` sl`
:`xnbd zvxznøîà÷ àòeaéøa zøáñ éîdz` xeaq m`d - ¦¨§©§§¦¨¨¨©

`l` ,ok xacd oi` ,zraexn xira wqer `ziixad ly `pzdy
àìebéòaøîà÷on ohw lebirde xg`ne ,wqer `ed dlebr xira - §¦¨¨¨©

ly yxbn xeriyn ohw dlebr xir ly yxbn xeriy s` ,raexnd
yiy] zraexn xir ly yxbn xeriyy s` ,ok lre ,zraexn xir
xird xeriyn yily `ed [dn` miitl` lr dn` miitl` da
dlebr xir ly yxbnd xeriy mewn lkn ,dizepxwe dinegze
dinegze xird ghyn rax `l` epi` [dn` miitl` da yiy]

ixdy .dizepxweänkly eghyìò øúé òaeøîly eghy,ìebòä ©¨§¨¨¥©¨¦
,òéáø,dzrneeäéépéî òéáø ìcxyr mipy xeriyn rax cxed - §¦©©§¦©¦©§

,zraexn xira yxbn ly mireaixäòLz eäì eLtex`yp - ¨§¦§¨
,dlebr xira yxbn xeriyl mireaix dryzïéúìzî äòLúå§¦§¨¦§¨¦

éåä àòáéø àzéLåjezn rax md yxbn ly mireaix dryze - §¦¨¦§¨¨¥
,[bi xeiv] dizepxwe dinegze xird ly mireaix dyye miyly

.'riax yxbn `vnp' exne`a `ziixad ly `pzd oeekzp jkle
:'riax yxbn `vnp' `ziixad ixac z` sqep ote`a x`an iia`

énð dì úçkLî ,øîà éiaà`ed yxbndy sqep ote` `evnl ozip - ©©¥¨©©§©©¨©¦
,megzd on raxàôìàa àôìà àéåäc àúîasl` `idy xira - §¨¨§©§¨©§¨§©§¨

on rax `ed yxbndy `id `ziixad zpeeke ,dn` sl` lr dn`
.dnvr xird `ll ,zepxwde minegzd

,efk xira `ziixad ixac z` cinrdl ozip cvik :`xnbd dywn
ixdeåä änk ïéîeçz,md dnk xird inegz -àéðîzdpeny - §¦©¨¨§©§¨

yi xird ly cv lka oky ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix
lr sl` ly mireaix ipy epiidc ,sl` lr dn` miitl` ly megz
dpeny xird inegza yi xird iccv zrax` sexivae ,sl`

.[ci xeiv] mireaixúBðø÷xirdéåä änk,oghy xeriy `ed dnk - §¨©¨¨¥
øñzéL,xir lka zepxwd xeriy `ed dfy ,mireaix xyr dyy - ¦§©

.oinegzd zeief z` ze`lnl ick
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oiaexir(oey`x meil)

:dinegze xird zcicn ote`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaømc` ,`ziixaaøéòä úà òaøîä,dlebrdïéîk dúBà äNBò ©¨¨©§©¥©¤¨¦¤¨§¦

àìáè[gel-],úòaeøî,zeief dl siqen ,xnelkúà òaøîe øæBçå ©§¨§©©§¥§©¥©¤
ïéîeçzä,dlyäNBòås`,úòaeøî àìáè ïéîk ïúBàxira oebk ©§¦§¤¨§¦©§¨§©©

iccvn cg` lka siqen `ed ,dn` miitl` lr dn` miitl` `idy
`vnpe ,[` xeiv] dn` miitl` lr dn` miitl` ly reaix xird

.raexn xird inegzn cg` lky
ããBî àeäLëe,draixy xg`l xird inegz z`òöîàî ãBcîé àì §¤¥Ÿ¦§¥¤§©

ïøwäoeqkl`a xird ly zief,änà íétìàcecni `l ,xnelk ©¤¤©§©¦©¨
oxwl oxw oia heg gzni jk xg`e oxw lkn oeqkl`a dn` miitl`

,[a xeiv]ãéñôî àeäL éðtîjka.úBiåfä úà`ede xg`n ,xnelk ¦§¥¤©§¦¤©¨¦
zief lkl ciqtn `ed ,xird oxwn oeqkl`a dn` miitl` ccen
did xyi ewa dn` miitl` ccen did eli`y ,dn` ze`n dpeny
xeiv] dn` ze`n dpenye miitl` zepxwd oeqkl`a megzd xeriy
,xird rvn`n mikledl megzd z` hrnn mb `ed jk meyne ,[b

.[c xeiv] zen` dpenye mixyre ze`n rax` sl` `l` epi`yàlà¤¨
[eli`k mi`ex]íétìà ìò änà íétìà àéäL úòaeøî àìáè àéáî¥¦©§¨§©©¤¦©§©¦©¨©©§©¦

ïø÷a dçépne änàxird ly zief,dðBñëìàaoxwe oxw lka oke ©¨©¦¨§¤¤©£©§¨
oxw megzl zg` oxw megz oia heg gzen okn xg`le ,[d xeiv]
`ed drvn`n mikledl xird megzy `vnpe ,[e xeiv] zxg`

zepxw jxc mikledl eli`e ,gex lkl dn` miitl`oeqkl`a xird
.dn` ze`n dpenye miitl` yi

úøkzNî øéòä úàöîðxeriy dze` epraixy dnaúBàî òaøà ¦§¥¨¦¦§©¤¤©§©¥
,ïàëì úBnà úBàî òaøàå ïàëì úBnà`l dlebr dzidyk ixdy ©§¨§©§©¥©§¨

oeqkl`a dilr sqep dze` epraixy xg`l dzre ,zepxw dl eid
.[f xeiv] oxwe oxw lkl dn` ze`n rax`ïéîeçz eàöîðxird ly ¦§§§¦

úBàî äðBîLe ïàëì úBnà úBàî äðBîL ïéøkzNîzen`,ïàëì ¦§©§¦§¤¥©§¨§¤¥§¨
dlah ztqed ici lr xird inegz z` miccen ep`e xg`n ,xnelk
zcicn ici lr `le ,xird oeqkl`a miitl` lr miitl` ly
lr sqepy `vnp ,xird oxwn oeqkl`a cala dn` miitl`
ze`n dpeny [oeqkl`a jldnl] xird zepxwn cg` lkl oinegzd

.[g xeiv] dn`ïéøkzNî ïéîeçúe øéòä eàöîðeicgiíéúàîe óìà ¦§§¨¦§¦¦§©§¦¤¤¨©¦
zen`íéúàîe óìàå ïàëìzen`,ïàëìmb epraixe xg`n ,xnelk §¨§¤¤¨©¦§¨

zepxw jxc jledd xkzyn dzrn ,dinegz z` mbe xird z`
.oxwe oxw lkl dn` miiz`ne sl` oeqkl`a xird

:`ziixad zwqer ote` dfi`a zyxtn `xnbdúçkLîe ,éiaà øîà̈©©©¥©§©©
dìly df oic -wx `evnl ozip `ziixadéôìà éøz àéåäc àúîa ¨§¨¨§©§¨§¥©§¥

éôìà éøzàdn` miitl` lr dn` miitl` da yiy dlebr xira - ©§¥©§¥
.lirl ex`azpy `ziixad ixeriy lk exn`p efk xiray ,lebira

:miield ixr iyxbna zwqerd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaéøò íeçz ,éñBé éaøa øæòéìà éaø øîàdíiåì`edíétìà ¨©©¦¡¦¤¤§©¦¥§¨¥§¦¦©§©¦

änà,gex lkl xirl aiaqnàö[`ved-]änà óìà ïäîxirl jenq ©¨¥¥¤¤¤©¨
jxevlLøâîea mirhep oi`e miza ea mipea oi`y gezt ghy - ¦§¨

,xird iepl wix eze` migipn `l` ,zepli`àöîðdyLøâîqtez ¦§¨¦§¨
òéáø,megzd on rax -øàMäåjxevl ynyn.íéîøëe úBãN §¦©§©§¨¨§¨¦

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîiyxbny df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥
.gex lkl aiaq dn` sl` md mixrd,àáø øîàz`f cenll yi ¨©¨¨

nàø÷ øîàc(c dl xacna)mIell EpYY xW` mixrd iWxbnE'øéwî §¨©§¨¦§§¥¤¨¦£¤¦§©§¦¦¦¦
,'áéáñ änà óìà äöeçå øéòäjky `xwnd ixacn x`eaneäøîà ¨¦¨¨¤¤©¨¨¦¨§¨

óìàa øéòä úà áañ ,äøBz.yxbn ly dn` ¨©¥¤¨¦§¤¤
iax yxbn `vnp' `ziixad ixac z` zxxan `xnbdepipy :'r

,`ziixaa.'òéáø Løâî àöîð'`ed yxbnd ike :`xnbd dywn ¦§¨¦§¨§¦©
òéáøixd ,megzd onéåä àbìt,xird inegzn ivg qtez `ed - §¦©©§¨¨¥

dn` sl` mkezne ,aiaq dn` miitl` `ed xird megz ixdy
.yxbn

:`xnbd zvxzn,àáø øîàenyy mc`àcà øa`ed eciwtzy ¨©¨¨©©¨
äàçBLî,xird inegz z` oiivne ccen -éì døañàil xiaqd - §¨¨©§§¨¦

.`ziixad ixac z`dì úçkLîyxbndy ote` `evnl ozip - ©§©©¨
,megzd on rax qtezéôìà éøzà éôìà éøz àéåäc àúîaxira - §¨¨§©§¨§¥©§¥©§¥©§¥

.dn` miitl` lr dn` miitl` `idy
ixd ,efk xira `ziixad ixac ex`azi cvik :dywne `xnbd day

íeçzxirdàéåä änk,`ed dnk -øñzéLmireaix xyr dyy - §©¨©§¨¦§©
reaix xird megzl miccen ixdy ,dn` sl` lr dn` sl` ly
lkae ,xird iccvn cg` lka dn` miitl` lr dn` miitl` ly
`vnp ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix drax` yi dfk reaix
.[i xeiv] mireaix xyr dyy yi eicgi xird inegz zrax`ay

úBðø÷xirdïééåä änk,mda yi dnk -øñzéLxyr dyy - §¨©¨©§¨¦§©
zg` lka miccen oky ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix
jxevl dn` miitl` lr dn` miitl` ly reaix xird zepxwn
xird inegz lk jqy `vnpe .[`i xeiv] dinegzl ze`it zpizp
sl` lr dn` sl` ly mireaix mipye miyly `ed dizepxwe

.dn`ìc,cv lkl dn` sl` xird iyxbn jxevl odn `ved - ©
mdyúBðø÷c äòaøàå ïéîeçúc àéðîzsl` ly mireaix dpeny - §©§¨¦§¦§©§¨¨¦§¨

,zepxwd on mireaix drax`e oinegzd on dn` sl` lr dn`änk©¨
éåä,xird iyxbn ghy xeriy `ed dnk -øñéøzxyr mipy - ¨¥§¥¨

ixac ex`azi cvik ,zeywdl yi dzrne .[ai xeiv] mireaix
`ziixad,'òéáø Løâî àöîð'ixdeäðéð àzìézî éôèyxbnd - ¦§¨¦§¨§¦©§¥¦¦§¨¦§

inegz xeriy oky ,dizepxwe xird inegzn yilyn xzei qtez
mkezn qtez yxbnde ,mireaix mipye miyly `ed zepxwde xird

.mireaix xyr mipy
:`xnbd zvxzneäééìò éãL àúîc äòaøà ézééàcer `iadl yi - ©§¥©§¨¨§¨¨¨¥£©§

xird ghy ly dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix drax`
lr eze` siqedle ,dn` miitl` lr dn` miitl` `idy ,dnvr
yxbndy `ziixad zpeek oi` ,xnelk .zepxwde minegzd ghy
ly ghyd lkn rax `l` ,cala zepxwde oinegzd on rax qtez

.dizepxwe dinegz mr xird
:dywne `xnbd dayéåä àzìéz ézkàoi` oiicr mewn lkn - ©©¦¦§¨¨¥

mr xird ghy ixdy ,yily `l` ghyd lkn rax qtez yxbnd
lr dn` sl` ly mireaix dyye miyly `ed zepxwde oinegzd

.mireaix xyr mipy `ed yxbnd eli`e ,dn` sl`
:`xnbd zvxznøîà÷ àòeaéøa zøáñ éîdz` xeaq m`d - ¦¨§©§§¦¨¨¨©

`l` ,ok xacd oi` ,zraexn xira wqer `ziixad ly `pzdy
àìebéòaøîà÷on ohw lebirde xg`ne ,wqer `ed dlebr xira - §¦¨¨¨©

ly yxbn xeriyn ohw dlebr xir ly yxbn xeriy s` ,raexnd
yiy] zraexn xir ly yxbn xeriyy s` ,ok lre ,zraexn xir
xird xeriyn yily `ed [dn` miitl` lr dn` miitl` da
dlebr xir ly yxbnd xeriy mewn lkn ,dizepxwe dinegze
dinegze xird ghyn rax `l` epi` [dn` miitl` da yiy]

ixdy .dizepxweänkly eghyìò øúé òaeøîly eghy,ìebòä ©¨§¨¨¥©¨¦
,òéáø,dzrneeäéépéî òéáø ìcxyr mipy xeriyn rax cxed - §¦©©§¦©¦©§

,zraexn xira yxbn ly mireaixäòLz eäì eLtex`yp - ¨§¦§¨
,dlebr xira yxbn xeriyl mireaix dryzïéúìzî äòLúå§¦§¨¦§¨¦

éåä àòáéø àzéLåjezn rax md yxbn ly mireaix dryze - §¦¨¦§¨¨¥
,[bi xeiv] dizepxwe dinegze xird ly mireaix dyye miyly

.'riax yxbn `vnp' exne`a `ziixad ly `pzd oeekzp jkle
:'riax yxbn `vnp' `ziixad ixac z` sqep ote`a x`an iia`

énð dì úçkLî ,øîà éiaà`ed yxbndy sqep ote` `evnl ozip - ©©¥¨©©§©©¨©¦
,megzd on raxàôìàa àôìà àéåäc àúîasl` `idy xira - §¨¨§©§¨©§¨§©§¨

on rax `ed yxbndy `id `ziixad zpeeke ,dn` sl` lr dn`
.dnvr xird `ll ,zepxwde minegzd

,efk xira `ziixad ixac z` cinrdl ozip cvik :`xnbd dywn
ixdeåä änk ïéîeçz,md dnk xird inegz -àéðîzdpeny - §¦©¨¨§©§¨

yi xird ly cv lka oky ,dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix
lr sl` ly mireaix ipy epiidc ,sl` lr dn` miitl` ly megz
dpeny xird inegza yi xird iccv zrax` sexivae ,sl`

.[ci xeiv] mireaixúBðø÷xirdéåä änk,oghy xeriy `ed dnk - §¨©¨¨¥
øñzéL,xir lka zepxwd xeriy `ed dfy ,mireaix xyr dyy - ¦§©
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oiaexir(ipy meil)

ìcxird iyxbn jxevl `ved -úBðø÷c òaøàå ïéîeçúc òaøà- ©©§©¦§¦§©§©¦§¨
drax`e oinegzd on dn` sl` lr dn` sl` ly mireaix drax`

,zepxwd on mireaixéåä änkly eghy xeriy `ed dnk - ©¨¨¥
,yxbndàéðîzixd ,denzl yi ok m`e ,[` xeiv] mireaix dpeny - §©§¨

eåä àzìézdinegze xird zepxw ghyn yily `ed df ghy - ¦§¨¨
`ed zepxwde oinegzd xeriy oky ,[dnvr xird ghy `la]
`vnp' `ziixad ixac ex`azi cvike ,mireaix drax`e mixyr

.'riax yxbn
:`xnbd zvxznøîà÷ àòeaøa zøáñ éî`pzdy dz` xaeq ike - ¦¨§©§§¦¨¨¨©

`l` ,ok xacd oi` ,zraexn xira wqer `ziixad lyàìebéòa§¦¨
øîà÷xeriy z` mvnvl yi dzrne ,wqer `ed dlebr xira - ¨¨©

oky ,xird iyxbnänkly eghyìò øúé òaeøîly eghy,ìebòä ©¨§¨¨¥©¨¦
òéáø ìc ,òéáøx dpeny xeriyn rax `ved -iyxbn ly mireai §¦©©§¦©

,zraexn xiràzéL eäì eLtiyxbn jxevl mireaix dyy exzep - ¨§¦¨
,dlebr xiréåä àòáéø òaøàå íéøNòî àzéLåmireaix dyye - §¦¨¥¤§¦§©§©¦§¨¨¥

xird inegz ly mireaix drax`e mixyr jezn rax md yxbnl
.[a xeiv] dizepxwe

:`ziixad ixaca mitqep mixe`ia d`ian `xnbdéàî ,øîà àðéáø̈¦¨¨©©
òéáø,'riax yxbn `vnp' dxne`a `ziixad zpeek dn -òéáø §¦©§¦©

.ïéîeçúcxird zepxw ly yxbna zwqer dpi` `ziixad ,xnelk ¦§¦
ixac z` yxtl ozip dzrne .cala dinegz ly yxbna `l`
dn` miitl` `idy xira ,dligzn `xnbd dxaqy itk `ziixad
xeriy oky .oeaygl dnvr xird sexiv `lae ,dn` miitl` lr
dn` sl` ly mireaix mipye miyely md dizepxwe xird inegz
`ed cala oinegzd ly yxbnd xeriy eli`e ,dn` sl` lr
xird inegzn rax `ed yxbndy `vnpe ,mireaix dpeny

.[b xeiv] dizepxwe
òéáø éàî ,øîà éMà áø`vnp' dxne`a `ziixad zpeek dn - ©©¦¨©©§¦©

,'riax yxbn.úBðø÷c òéáømipzep oi`y `id iy` ax zrc ,xnelk §¦©¦§¨
yxtl ozip dzrne .cala dizepxwl `l` xird inegzl yxbn
oia ,dphw oia dlecb oia ,mleray xir lka `ziixad ixac z`
xeriya zepxw xir lkl yi mlerl oky ,zraexn oiae dlebr
sl` ly mireaix drax` mdy ,dn` miitl` lr dn` miitl`
lkl mireaix xyr dyy lkd jqae ,oxw lkl dn` sl` lr dn`
ly cg` reaix `ed zepxwd jezay yxbnd xeriye ,xird zepxw
lkl mireaix drax` mdy ,oxw lkl dn` sl` lr dn` sl`

vnpe ,xird zepxwxeriyn rax `ed xird yxbn xeriyy `
.[c xeiv] xird zepxw

:iy` ax ixac lr dywn `xnbd,éMà áøì àðéáø déì øîàcvik ¨©¥¨¦¨§©©¦
,xird zepxwl `l` yxbn mipzep oi`y dz` yxtn'áéáñ' àäå§¨¨¦

áéúk`xwna xn`p ixde -(c dl xacna)EpYY xW` mixrd iWxbnE' §¦¦§§¥¤¨¦£¤¦§
ozil yiy jkn micnle 'aiaq dO` sl` dvEge xird xiTn mIell©§¦¦¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦
`le ,dlek xirl aiaqn dxe`kl epiide ,xirl 'aiaq' miyxbnd z`

.dizepxwa wx
:`piaxl iy` ax aiydéàîaezkd zpeek `id dn -áéáñ ,'áéáñ' ©¨¦¨¦

úBðø÷coky ,dizepxwa xirl aiaqn miyxbnd z` ozil yiy - ¦§¨
.ocal zepxwd lr s` yxtzdl dleki 'aiaq' zaizàîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨

éëäxird lkl aiaqn epiid 'aiaq'y `l` ,ok xn`z `l m`y - ¨¦
ok m` ,ynnéaboaxwáéúëc äìBò(d ` `xwie)úà (ïøäà éða) e÷øæå' ©¥¨¦§¦§¨§§¥©£Ÿ¤

énð éëä ,'áéáñ çaænä ìò ícädpeekdy xn`z o`k s` m`d - ©¨©©¦§¥©¨¦¨¦©¦
`id,Lnî áéáñgafnl aiaqn dlerd mc z` miwxef oi` ixde ¨¦©¨

.eizeieefa wx `l` ynnàlà,xnel dz` jixv gxkdaéàîdn - ¤¨©
exne`a aezkd zpeek `idúBðø÷c áéáñ ,'áéáñ'mcd z` wexfl - ¨¦¨¦¦§¨

,gafnd zeieef lräénð éëxnel yi mixrd iyxbn oiprl o`k s` - ¨¦©¦
,okéàîaezkd zpeek `id dn -úBðø÷c áéáñ ,'áéáñ'ozil yiy - ©¨¦¨¦¦§¨

.dizepxwa xirl aiaqn miyxbnd z`
s` miccen dlebr xiray lirl x`azpy dn lr dywn `xnbd

:lebira dl aiaq yxbnd z`áøì äàðæeçî éáéáç áø déì øîà̈©¥©£¦¦§§¨¨§©

,éMàdlebr xira zwqer `ziixady iia`e `ax eyxit cvik ©¦
,xirl aiaqn lebira yxbn dn` sl` dl mipzepyàkéà àäå§¨¦¨

àúðø÷c àLøBî`ed oicde xg`ny ,zepxw zhila xirl yi ixde - §¨§©§¨¨
oeikne ,zraexnk dzrn `id zipecip ,dlebr xir miraxny
wlg miqtez xird zepxwy `vnp aiaq lebira yxbn dl mipzepy

.[d xeiv] dn` sl` yxbn zepxwd cbpk oi`e ,yxbnd mewnn
`l` ,zraexn xira zwqer `ziixad oi` :iy` ax el xn`àúîa§¨¨

àzìebéòzqtez xird oi` jkitle ,zepxw dl oi`y dlebr xira - ¦§¨
.melk yxbnd mewnn

:iy` axl dywde iaiag ax ayäeòaéø àäåyiy `ed oicd ixde - §¨¦§¨
xirk `id ixd dzrne ,zepxw dl ozile dlebr xir raxl

.yxbnd ly dn` sl`n wlg zeqtez dizepxwe ,zraexn
:el aiyde iy` ax ayàòaøîc ïàîk ïðéæç ïðéøîàc øeîéàdn - ¥§©§¦¨£¦¨§©§¦©§¨

z` micceny jk oiprl wx epiid xird z` miraxny epxn`y
iabl oiae ,zay inegz iabl oia ,zraexn `id eli`k dinegz

la` ,miield ixr inegzøàðòaøî éî éàcå éòeaz` epiyr m`d - ¦¥©©¦§©©§¨
cr miza dilr eptqed m`d ,xnelk ,ynn zraexn xird
dlebr xirdy xg`ne ,ok xacd oi` i`ce ixd ,zraexn dzyrpy
cbpk s` ,daiaq wix yxbn ly dn` sl` dl yiy `vnp `id

.xird zepxw
lirl x`azpy dn lr dywn `xnbd(:ep)mixkyp xird inegzy

:dn` ze`n dpeny,éMà áøì äàðæeçî éàìéðç áø déì øîàcvik ¨©¥©£¦©§§¨¨§©©¦
dlah zgpd ici lr xird inegz z` miccene xg`ny xacd okzi
,cv lkl dn` ze`n dpeny minegzd mixkzyn dizepxwa
`ed dn` miitl` lr dn` miitl` reaix ly oeqkl`y ,xnelk

,dn` ze`n dpenye miitl`éãkîoeqkl`d zeticr oi` ixd - ¦§¥
el yi reaixe oeqkl` el oi` lebir oky ,reaixd iptn `l`
itk `ed xyi ewn xzei oeqkl` ly ekxe`y `vnpe ,oeqkl`

,epicia `ed llk ixde ,lebirl reaix oia yiy yxtddòaeøî änk©¨§¨
,òéáø ìebòä ìò øúéraxa lecb raexn ly eghiyy ,xnelk ¨¥©¨¦§¦©

lr siqedl yiy ,epiidc ,ekxe`a el deyd lebir ly eghyn
yi dzrne ,raexnd ly eghyl ribdl ick yily lebird

,zeywdläàî éðîz éðämitqep dn` miitl` ly reaixa ike - ¨¥©§¥¥¨
,dn` ze`n dpeny cer oeqkl`d lréëð òáLå ïézéLå äàî úéL¦¥¨§¦¦§¤©§¥

éåä àzìézly yily `l` siqedl oi` df oeayg itl ixd - ¦§¨¨¥
,yily zegt zen` raye miyye ze`n yy mdy ,dn` miitl`
miitl` wx `ed dn` miitl` ly oeqkl` ly ekxe`y `vnpe

.zen` yily izye yye miyye ze`n yye
:`iyewd lr aiyn iy` axdéì øîài`lipg axl iy` ax ¨©¥

c meyn ,o`k oekp df oeayg oi` ,d`pfegnBbî àìebéòa éléî éðä̈¥¦¥§¦¨¦
òeaøoiprl wx oekp `ed reaixl lebir oia zxkfdy yxtdd - ¦©

egt `ed eghyy ,reaix jeza `vnpd lebirly eghyn raxa z
epi`e reaixd zepxw lkl wlgzn mdipiay yxtddy itl ,reaixd

,[e xeiv] cg` mewna cneréôè àðéòa àðBñëìàa ìáàla` - £¨©£©§¨§¦¨§¥
xzei lecb reaix ly xyi ewl reaix ly oeqkl` oiay yxtdd
yi jk lre ,ef ziefa `ed mdipiay yxtdd lky itl ,df xeriyn

,xg` llk epiciaéLîeç éøúe àúnà òeaéøa àúnà ìk ,øî øîàc§¨©©¨©§¨§¦©©§¨§¥§¥
àðBñëìàa`ed epeqkl` jxe` zg` dn` ekxe`y reaix lk - ©£©§¨

yi dn` miitl` ekxe`y reaix jkitle ,zeiying izye dn`
`vnpe ,dn` ze`n dpeny mdy zeiying izy eilr siqedl

.dn` ze`n dpenye miitl` `ed epeqkl` xeriyy

äðùî
:xir ly dn` miitl` megz miccen okidn dpc ef dpynïéðúBð§¦

.øéàî éaø éøác ,øéòì ótø÷megz cecnl mi`a xy`k ,xnelk ©§©¨¦¦§¥©¦¥¦
ly dnegd on mzepnl miligzn oi` ,xirl uegny dn` miitl`
,yily ipye dn` miray ly wix ghy dligz migipn `l` ,xird
dn` miitl` mipen d`lde myne ,dnvr xird enk oecip `edy
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פמשך בעמוד הר

ezny in` cenr fp sc ± iyily wxtoiaexir
ìãxird ipt lre xird oldl cv lkl sl` ixdy ,oinegzd on rax` yxbn jxevl Ð

zepxwl oke ,cv lkl yxbn sl` lr sl` ixd ,xird zcnk iedc `ed sl`.`ipnz `d Ð

'åë øúé òáåøî äîëdiyxbn zzl jgxk lr zkxved ,zraexn xira zaygy itl Ð

od ixde ,oilebr diyxbne dlebr xird aeyg .mitl` dpenyl elr jkitl ,aiaq reaixa

eli`e .oilebr mitl` zyly lr mitl` zyly

yxbnl dpeny ,dryz eed oiraexn eid

lebr lkdy eiykr .xirl iriyzdehrnzp Ð

.yxbnd riaxe xird riaxàúéù åäì åùôå
òáøàå íéøùòî àúéùå ùøâîmiiell oipzipd Ð

xird aeyiy it lr s`y ied draix ,xird cal

oilebr diyxbne ,dlebroiprl mewn lkn Ð

mield wlgmdl oitiqen ep` zay inegz oiprle

zcnl agex sl` oinegz dl oipzepe ,reaix

odizepxwe mitl` jxe`de ,cv lkl xird

jq ixd ,mitl` lr mitl` odinbt ze`lnl

.oiraexn mitl` zyng lr mitl` zyng lkd

.mizpia sl` xirde ,o`kle o`kl megz mitl`

`vnp .xqziy zepxwe ,`ipnz oinegz edl eedc

.zepxwde oinegzd riax yxbnøîà àðéáøÐ

ixzae ,`zraxn `zna `xwirnck mlerl

xqziy oinegz edl eedc itl` ixz` itl`

i`ne .xqixz ediipn yxbne ,xqziy zepxwe

ipzwc riaxyxbn `vnp :xn`wc oinegza Ð

yxbnc zepxwe ,oinegzc riax oinegzc

`ede ,`xwirn opixn`ck ,`ipnz oinegzc

.oixze oizlzc `raixéùà áø`piaxk inp Ð

ixz` itl` ixzc ,`zraxn `zna dl iwen

ipzwc riax yxbn `vnp i`ne .itl`ikd Ð

,zepxwc riax ied zepxwc yxbn :xn`w

.yxbnd riax ied zepxwc xqziycáéáñ àäå
áéúë`xwc `hdx ik `pze ,yxbn iab ,`xwa Ð

dil `xiaq iy` ax :`pixg` `pyil :`pze hwp

lr sl` xird zepxwl `l` yxbn oipzep oi`c

xird oia dlecb xird oia mlerl ,jkld ,sl`

zepxwd [mlerlc] ,riax dly yxbn dphw

.rax` yxbne xqziyàùøåî àëéà àäå
úåðø÷ãxzei raexn dnk lirl oxn`c i`nl Ð

axl dil `iywe ,`lebira yxbn opiccnc 'ek

xird z` raxn `ipzc oeik :`aiag`id ixd Ð

dl aiaq sl` lebira yxbn `adi ike ,zraexn

,yxbnd jeza oilke` xird zepxw e`vnp Ð

.yxbn sl` zepxwd cbpk oi`eàúìåâò àúîá
.`zpxwc `yxen dl zilc Ðïðéøîàã øåîéà

äééæçàòáøîã ïàîëdl siqedl oiprl Ð

.miel zpizp oiprl oia zay jelidl oia ,oinegz

eptqed melk ,`praxn `l i`ce ireax la`

.yxbnd iep z` ehrniy ,`reaix ztqeza miza

úåàî äðåîù éðäe`vnp lirl ipzwc :dinza Ð

oeqkl`a `lah epgpdy dna oixkzyn oinegz

oeqkl`d scer oi` `lde ,dn` ze`n dpeny

lebrd lr xzei raexn dnke .oeqkl` el yi raexnde ,oeqkl` el oi` lebr xacc ,reaixd iptn `l`Ð.ebln iyily wlg `edy ,xaln dlr ezii` `riaxe ,riaxäàî úéù éðäå
ååä àúîàã àúìéú éëð òáùå ïéúéùå.mitl`c `zliz epiidc Ðéìéî éðä`l eze eilr xzei riaxc `ed Ðriax opixn` ik .reaix ebn witpc `lebira ilin ipd Ð,`nlra ilin ipd Ð

ellga oia etiwida oia ef ztqeza llgd lk xkyp dnk elek llgd zcna oiwqer ep`y lebrd lr xzei reaixd df ,raexnd jezn dyrpd lebra ixii`c `kid lk`l` xkyp `l Ð

m` ,dllg zcnl oke .mitl` zpeny dtiwid zraexn xire 'ebe "eze` aeqi dn`a miyly ewe"n (a,ci) `nw wxta opitlick ,mitl` zyy dtiwd ,mitl` dlebr xir ixdy .riax

xird lkl oeayg itl ztqezd wlgl z`a.riax lebrd lr xzei raexndy opaxl edl miw ikdc .riax `l` dligzay dn lr dcnd dzax `l Ðàðåñëìàá ìáàla` :xnelk Ð

eptqedy df reax liaya oeqkl`d jelid sqezip dnk rcil oiwqer ep`y o`kxird irvn` ea exkzyp `le ,dizepxwl epzp ztqedy dfd reaxd lky itl .riaxn ith `ki` Ð

.reaxd lr xzei oeqkl`d itl ,o`kne o`kn odl jenql eherine zepxw ly ocegl eaex dfd xkyde ,mitl` eiykre mitl` dligzny .melkäðùîøéòì óôø÷ ïéðúåð`ayk Ð

.cecnl ligzne ,okynd xvgk miixiye dn` miray wigxn `l` ,dnegd on oiccen oi` oinegzd cecnläîà ùéìùå úçàå íéòáøà äàî.zetitxw izy epiid Ðúçà úåéäìÐ

.jli`e dzxag znegn ccen dl dveg dzxag jxc zkll `veideïéùìåùîä íéøôë äùìù ïëå.`xnba yxtn Ð`xnbäöåç ïú.stxw Ð
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éàîyxbn oi` daxc`c :xaq iy` axe ,zepxwl yxbn oi`c xaqw Ð `negzc riax riax

Ð itl` ixzc `zna ixii` iy` axc i"yx yxity dne) .oinegzl `le zepxwl `l`

.(riax yxbn ied zepxwa xir lkac ,`xidp `l

ìëjezgz m`y .oeekn oeaygd oi`e Ð `peqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn`

rax` da eidi ,axre izy xyr lr xyr ly `lah

mipta reaix dyre .yng lr yng ly ze`lah

`vnz ,ze`lah rax` ly oeqkl`a jliy

`ed ixdy ,dn` lr zen` miyng iniptd reaixa

oi` m`e .d`n `edy oevig ly??????????? eivg

oeayga dlery enk `l` dyng ly oeqkl`a

el did `l f` Ð `peqkl`a iyneg ixze `zn`

lr zen` `nrh i`n `l` iniptd reaixa zeidl

ly inp oeqkl`de .ray lr ray oick ,dn`

ryz `l` ,xyr zeidl el did `l iniptd reaix

`zn`n xzei hrn yi `l` .oiyneg rax`e zen`

.`peqkl`a iyneg ixze

áøÐ efl stxwe efl stxw oipzep xn` `ped

zexiir izya `wecc :wgvi epiaxl d`xp

iaxly enkc ,opaxl efl stxwe efl stxw oipzep

oicd `ed Ð yixcw `xw `dc `wec xir xi`n

oi` ziae xir la` .`wec zexiir izyc opaxl

jez `ed m` `wec `l` .zetitxw ipy mdl oipzep

oke .xirl zxarzn xirl miixiye dn` miray

eze`l miixiye zen` miray jez xg` zia yi m`

enk oipbxea zeyrl oileki Ð zg` xir ly zia

:(`,`k oiaexir) "oiqt oiyer"a xn`ck ,evxiy

`zlz eedc l`ipcc `zyipk ial yipxan eziz`

` eziknq i`n` ,'ek iqxtieg` wtp ik .oipbxea

.miixiye dn` miray jeza orlanc `zeezn dil

ax dil xn`c `zrnyac `d xity iz` `zyde

edl egync oetqihw` ipa ipd `axl `xtq

`wqtn `d Ð xiycx`c `qib i`dn `negz

zen` zg`e mirax`e d`nn ith eedc zlbic

mirax`e d`ne yily xikfn `zyd .yilye

ixii`c meyn Ð zetitxw ipy iedc ,dn` zg`e

`zdnh` dil ieg`c hwp `ax iabe .zexiir izya

miixiye dn` miraya megz jez orlanc `xeyc

dn` miray jez didiy jixv xirl xaglc Ð

mipzep xir `la ziae zia elit`c d`xpe .miixiye

Ð ikd `niz `l i`c .odizyl zg` stxw mdl

`l m` ,zg`k exagzi dna dneg dl oi`y xir

?miixiye dn` miray jez cgi mirlaeny ici lr

axl ,df itle .dfl df erbiy jixvdl `xaq oi`c

e`l Ð odizyl cg` stxw xn`c ax xa `iig

oicd `edc Ð zexiir izy opax ixn`wc `d `wec

zg` xir xi`n iax hwpc ab` `l` ,ziae zia

yixa `ipzc `de .zexiir izy opax ihwp
dkeq
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ריי ezny in` cenr fp sc ± iyily wxtoiaexir
ìãxird ipt lre xird oldl cv lkl sl` ixdy ,oinegzd on rax` yxbn jxevl Ð

zepxwl oke ,cv lkl yxbn sl` lr sl` ixd ,xird zcnk iedc `ed sl`.`ipnz `d Ð

'åë øúé òáåøî äîëdiyxbn zzl jgxk lr zkxved ,zraexn xira zaygy itl Ð

od ixde ,oilebr diyxbne dlebr xird aeyg .mitl` dpenyl elr jkitl ,aiaq reaixa

eli`e .oilebr mitl` zyly lr mitl` zyly

yxbnl dpeny ,dryz eed oiraexn eid

lebr lkdy eiykr .xirl iriyzdehrnzp Ð

.yxbnd riaxe xird riaxàúéù åäì åùôå
òáøàå íéøùòî àúéùå ùøâîmiiell oipzipd Ð

xird aeyiy it lr s`y ied draix ,xird cal

oilebr diyxbne ,dlebroiprl mewn lkn Ð

mield wlgmdl oitiqen ep` zay inegz oiprle

zcnl agex sl` oinegz dl oipzepe ,reaix

odizepxwe mitl` jxe`de ,cv lkl xird

jq ixd ,mitl` lr mitl` odinbt ze`lnl

.oiraexn mitl` zyng lr mitl` zyng lkd

.mizpia sl` xirde ,o`kle o`kl megz mitl`

`vnp .xqziy zepxwe ,`ipnz oinegz edl eedc

.zepxwde oinegzd riax yxbnøîà àðéáøÐ

ixzae ,`zraxn `zna `xwirnck mlerl

xqziy oinegz edl eedc itl` ixz` itl`

i`ne .xqixz ediipn yxbne ,xqziy zepxwe

ipzwc riaxyxbn `vnp :xn`wc oinegza Ð

yxbnc zepxwe ,oinegzc riax oinegzc

`ede ,`xwirn opixn`ck ,`ipnz oinegzc

.oixze oizlzc `raixéùà áø`piaxk inp Ð

ixz` itl` ixzc ,`zraxn `zna dl iwen

ipzwc riax yxbn `vnp i`ne .itl`ikd Ð

,zepxwc riax ied zepxwc yxbn :xn`w

.yxbnd riax ied zepxwc xqziycáéáñ àäå
áéúë`xwc `hdx ik `pze ,yxbn iab ,`xwa Ð

dil `xiaq iy` ax :`pixg` `pyil :`pze hwp

lr sl` xird zepxwl `l` yxbn oipzep oi`c

xird oia dlecb xird oia mlerl ,jkld ,sl`

zepxwd [mlerlc] ,riax dly yxbn dphw

.rax` yxbne xqziyàùøåî àëéà àäå
úåðø÷ãxzei raexn dnk lirl oxn`c i`nl Ð

axl dil `iywe ,`lebira yxbn opiccnc 'ek

xird z` raxn `ipzc oeik :`aiag`id ixd Ð

dl aiaq sl` lebira yxbn `adi ike ,zraexn

,yxbnd jeza oilke` xird zepxw e`vnp Ð

.yxbn sl` zepxwd cbpk oi`eàúìåâò àúîá
.`zpxwc `yxen dl zilc Ðïðéøîàã øåîéà

äééæçàòáøîã ïàîëdl siqedl oiprl Ð

.miel zpizp oiprl oia zay jelidl oia ,oinegz

eptqed melk ,`praxn `l i`ce ireax la`

.yxbnd iep z` ehrniy ,`reaix ztqeza miza

úåàî äðåîù éðäe`vnp lirl ipzwc :dinza Ð

oeqkl`a `lah epgpdy dna oixkzyn oinegz

oeqkl`d scer oi` `lde ,dn` ze`n dpeny

lebrd lr xzei raexn dnke .oeqkl` el yi raexnde ,oeqkl` el oi` lebr xacc ,reaixd iptn `l`Ð.ebln iyily wlg `edy ,xaln dlr ezii` `riaxe ,riaxäàî úéù éðäå
ååä àúîàã àúìéú éëð òáùå ïéúéùå.mitl`c `zliz epiidc Ðéìéî éðä`l eze eilr xzei riaxc `ed Ðriax opixn` ik .reaix ebn witpc `lebira ilin ipd Ð,`nlra ilin ipd Ð

ellga oia etiwida oia ef ztqeza llgd lk xkyp dnk elek llgd zcna oiwqer ep`y lebrd lr xzei reaixd df ,raexnd jezn dyrpd lebra ixii`c `kid lk`l` xkyp `l Ð

m` ,dllg zcnl oke .mitl` zpeny dtiwid zraexn xire 'ebe "eze` aeqi dn`a miyly ewe"n (a,ci) `nw wxta opitlick ,mitl` zyy dtiwd ,mitl` dlebr xir ixdy .riax

xird lkl oeayg itl ztqezd wlgl z`a.riax lebrd lr xzei raexndy opaxl edl miw ikdc .riax `l` dligzay dn lr dcnd dzax `l Ðàðåñëìàá ìáàla` :xnelk Ð

eptqedy df reax liaya oeqkl`d jelid sqezip dnk rcil oiwqer ep`y o`kxird irvn` ea exkzyp `le ,dizepxwl epzp ztqedy dfd reaxd lky itl .riaxn ith `ki` Ð

.reaxd lr xzei oeqkl`d itl ,o`kne o`kn odl jenql eherine zepxw ly ocegl eaex dfd xkyde ,mitl` eiykre mitl` dligzny .melkäðùîøéòì óôø÷ ïéðúåð`ayk Ð

.cecnl ligzne ,okynd xvgk miixiye dn` miray wigxn `l` ,dnegd on oiccen oi` oinegzd cecnläîà ùéìùå úçàå íéòáøà äàî.zetitxw izy epiid Ðúçà úåéäìÐ

.jli`e dzxag znegn ccen dl dveg dzxag jxc zkll `veideïéùìåùîä íéøôë äùìù ïëå.`xnba yxtn Ð`xnbäöåç ïú.stxw Ð
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éàîyxbn oi` daxc`c :xaq iy` axe ,zepxwl yxbn oi`c xaqw Ð `negzc riax riax

Ð itl` ixzc `zna ixii` iy` axc i"yx yxity dne) .oinegzl `le zepxwl `l`

.(riax yxbn ied zepxwa xir lkac ,`xidp `l

ìëjezgz m`y .oeekn oeaygd oi`e Ð `peqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn`

rax` da eidi ,axre izy xyr lr xyr ly `lah

mipta reaix dyre .yng lr yng ly ze`lah

`vnz ,ze`lah rax` ly oeqkl`a jliy

`ed ixdy ,dn` lr zen` miyng iniptd reaixa

oi` m`e .d`n `edy oevig ly??????????? eivg

oeayga dlery enk `l` dyng ly oeqkl`a

el did `l f` Ð `peqkl`a iyneg ixze `zn`

lr zen` `nrh i`n `l` iniptd reaixa zeidl

ly inp oeqkl`de .ray lr ray oick ,dn`

ryz `l` ,xyr zeidl el did `l iniptd reaix

`zn`n xzei hrn yi `l` .oiyneg rax`e zen`

.`peqkl`a iyneg ixze

áøÐ efl stxwe efl stxw oipzep xn` `ped

zexiir izya `wecc :wgvi epiaxl d`xp

iaxly enkc ,opaxl efl stxwe efl stxw oipzep

oicd `ed Ð yixcw `xw `dc `wec xir xi`n

oi` ziae xir la` .`wec zexiir izyc opaxl

jez `ed m` `wec `l` .zetitxw ipy mdl oipzep

oke .xirl zxarzn xirl miixiye dn` miray

eze`l miixiye zen` miray jez xg` zia yi m`

enk oipbxea zeyrl oileki Ð zg` xir ly zia

:(`,`k oiaexir) "oiqt oiyer"a xn`ck ,evxiy

`zlz eedc l`ipcc `zyipk ial yipxan eziz`

` eziknq i`n` ,'ek iqxtieg` wtp ik .oipbxea

.miixiye dn` miray jeza orlanc `zeezn dil

ax dil xn`c `zrnyac `d xity iz` `zyde

edl egync oetqihw` ipa ipd `axl `xtq

`wqtn `d Ð xiycx`c `qib i`dn `negz

zen` zg`e mirax`e d`nn ith eedc zlbic

mirax`e d`ne yily xikfn `zyd .yilye

ixii`c meyn Ð zetitxw ipy iedc ,dn` zg`e

`zdnh` dil ieg`c hwp `ax iabe .zexiir izya

miixiye dn` miraya megz jez orlanc `xeyc

dn` miray jez didiy jixv xirl xaglc Ð

mipzep xir `la ziae zia elit`c d`xpe .miixiye

Ð ikd `niz `l i`c .odizyl zg` stxw mdl

`l m` ,zg`k exagzi dna dneg dl oi`y xir

?miixiye dn` miray jez cgi mirlaeny ici lr

axl ,df itle .dfl df erbiy jixvdl `xaq oi`c

e`l Ð odizyl cg` stxw xn`c ax xa `iig

oicd `edc Ð zexiir izy opax ixn`wc `d `wec

zg` xir xi`n iax hwpc ab` `l` ,ziae zia

yixa `ipzc `de .zexiir izy opax ihwp
dkeq
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àéä øéàî éáø éðî àä.`id opaxc `zlnc `pwqn e`le ,`id `nzq `tiq jd Ðéàå
àäî`ki`c ab lr s`c xi`n iax xn`wc `ed mzd zexiir izya ixiinc `tiqn Ð

.`id `cg opixn` `cg lkl stxwåäééúùéîùú à÷éçãã íåùîoi` zeaexwe li`edc Ð

.zg` zeidl odizy z` stxw dyr ,jkld ,ith `ki`c cr zetitxw izya xird iiep odl

xir oi`y ,dizyinyz `wigc `lc `cg la`

.daxd xie` dl yie dl dkenq zxg`àì àîéà
.ol rnyn `w ,llk stxw dl aizip Ðàîòè

éòöîà àëéàãxirl xir oia oi` `zydc Ð

.cg` stxw `l`ùîî ïéùìåùî àìdxeya Ð

ipy oia cbpk wegxn cner iyily `l` ,zg`

.mipevigdïäéðéá éòöîà ìéèî åìéàù ìëÐ

ipy oia yi m` oizipzna ipzwc `d :xnelk

zg`e mirax` d`n mipevigd`wlqck `l Ð

oizipzn `l` ,xzei odipia oi`y `xwirn jzrc

xie` yi m` :xn`w ikde ,`aeh iccdn iwgxnc

irvn` ze`lnzdl ick mipevigd ipy oia

mipevigle irvn` oia x`ypd xie` cenrle

`e mirax` d`n lr o`kne o`kn,o`kl zg

o`kl zg`e mirax`e d`neizy epiidc Ð

odipia oezp `ed eli`k oi`ex ,odipyl zetitxw

jxc jlil odn zg`n `veide .zg` olek ixde

m` la` .dzxag znegn ccen dizexagn zg`

o`kn xzei xie` dax.oi`ex opixn` `l Ðäîëå
.oi`ex opixn`c odn irvn` wegx `di Ðíéôìà

,aexir `la efl efn `eal lekie li`ed Ð

.oi`ex opixn`úøîàã àåä úà àäålirl Ð

oia yi elit`c ,zywk dieyry xir iab (a,dp)

mitl`n xzei zywl xzi,zg` `id ixd Ð

.xzid on dl oicceneíéúá àëéà,zywa Ð

iza jxc diy`xl `eal leki zywa xcd ixde

.zywdàëä.mipevigl irvn` oia Ðåìéôàå
àáåèze`lnl irvn`a xeriy `diy calae Ð

.opixn`ckäåéìî øîéîì àëéìxie`d `ln Ð

.eze`lnl dna jl oi`c ,odipiayäðùîàì
øúåé àìå úåçô.`nrh yxtn `xnba Ðàìå

åáì ãâðë àìà ãåãîémewn minkg el eraw Ð

cbpk df ozi `ly ,lagd y`x ecbpk meyl

eilbx cbpk dfe ex`evoinegzde ,xvwzn lagde

.oihrnznåòéìáîdn` miyng agx epi` m` Ð

yiy it lr s` ,dlrnln eztyl eztyn

mitl`n xzei jelid epexcnamixne` oi` Ð

cenri `l` ,megzd zcnl epexcn zcn dlrz

rilaie o`kn ezty lr dfe o`kn ezty lr df

.cg` laga epexcnøãâìmipa` zneg Ð

mc` ipae ,rteyne deab lb dyrpe dltpy

.eilr oikldnåúãîì øæåçåyxtn `xnba Ð

"ezcnl xfeg" ipzwcncdid m`y rnyn Ð

leki epi`e ,miyngn xzei xird cbpk eagex

cbpk `ly eiy`xn cg`ae ,laga eriladl

eriladl leki xirdmy erilane jled Ð

mewn cbpk cr d`lde eztyn my jlede ccene

xfege ,xird cbpk `ibd agex my ea dlky

.oinegz zcnl milyne xird cbpk ezcnl
ãáìáå
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,zexiir izy oia xeair eze` oiyer oi` zen` rax` lr zen` rax` ea oi`y zia (a,b) dkeq

ici lry meyn i`e !xirl stxw oipzep ikd i`lac ,zia eze`n dpin `wtp i`n :dyw zvw

oiyer oi` il dnld `l` ?zexiir izy xikfdl el did dn ok m` Ð xzei zkll lkei ziad

."xirl xeair eze` oiyer oi`" mzd opiqxbc :xi`n oa l`eny epiax xne`e !xirl xeair eze`

f`c meyn Ð zexiir izy hwpc :xnel yi cere

oiwegxyk ,efl efn zkll oipbxea zeyrl zelibx

ici lr `al oileki oi`y ,mitl` zrax`n xzei

xn`c ,`ped axk dkldc :mz epiax xne`e .aexir

oipnae dnkga did lecbc ,efl stxwe efl stxw

seqa gkenck ,`aeh dipin xhefc ax xa `iign

.egiken `ped ax didy (a,fh) oikxra "yi" wxt

Ð ynn oiyleyn e`l :ixn`wc i`xen` edpde

zeidl leki ax xa `iiglc ,`ped axk ixaq

zwqtn `d xn`wc `xtq axe .ynn oiyleyn

,yilye zg`e mirax` d`nn xzei dedc zlbic

axk epiide Ð icar xity ith e`l i`c rnyn

`tiq ipyn `d ax xa `iigl elit` ,cere .`ped

efle miixiye dn` miray efl ipzwc oizipznc

zwelgn iede ,xi`n iaxk miixiye dn` miray

iaxk dkld ded dicicl ok m`e Ð mzq jk xg`e

.xi`n

àäm`e Ð `ped axc `zaeiz `l irvn` `kil

iwe` `dc ,dyw inp ax xa `iigl :xn`z

:xnel yie !irvn` ira `le xi`n iaxk `tiq

mixtk dylyc `tiq jdc yxtl `ki` diciclc

oipbxea miyerc eprinydl `ae ,opaxk `iz`

dn` miray jez cg` lk ,df xg` df daxd

o`ky enk ,cg` lkd aygil ,exiag ly miixiye

.cg` zeidl ozyly irvn` dyer

àìàzepevigd izy oiae Ð 'ek lihn eli`y lk

d`n yie ,zirvn`l zepevigd oia epiid

cg`e mirax` d`ne o`kl yilye cg`e mirax`

:xn`z m`e .qxhpewd yxity enk o`kl yilye

,ynn oiyleyn jzrc `wlq `wc inp `xwirn

`le ,xn`w zepevigl zirvn` oiac ok inp yxti

oi` ynn oiyleynac :xnel yie !`ped axl dywi

oia ipznl dil ded `l ok m`c ,ok yxtl jiiy

df oia yi m` :xninl dil ied `l` ,zepevigd izy

ixii` `l ik la` .yilye zg`e mirax` d`n dfl

oeik ,dfl df oia ipznl ivn `l ynn oiyleyna

ax xa `iiglc d`xpe .odipia my irvn`d oi`y

i`c ,ynn oiyleyn e`lc xnel jixv inp

mipy oia hwp i`n` Ð xn`w ynn oiyleyn

,yilye dn` zg`e mirax` d`n zepevigd

il dnld ?zg` zaa o`kne o`kny xie` lleke

ok m`e .miixiye dn` miray dfl df oia yi m`

o`kn dii`x oi` ,ef `pwqnl ax xa `iig dcenc

.`ped axk dkldcíúäÐ iln xninl `kil

mdl oiccen oi` ,zywd irvn` ipal mzd :yexit

eli`k df oipra iln :xninl `kile .xzid on

oiciqtn ok m`c ,xzia mipezp zyway mdiza

.axrnl oiciqtn gxfnl xzid ied m`c .xg` cvl

zirvn` ipa oi`ex zeidl iln opixn` `l inp ikde

myn mdl cecnl ,zepevigd oia oicner eli`k

xg`d zywd y`x cvl jlil e`ay cg`d zyw y`x ipa inp ikde .dzxag gztn zg` lkl oicceny ,zxg`d dpevig jxc jlil ef dpevig ipa oi`ayk ,iln xn`c dpevigl `wece .mitl`

,`kdc zepevigl zirvn` oia enk mitl`n xzei zywl xzi oia `di `ly calae ,mitl` rax`n xzei zywd iy`x ipy oia yi elit` ,xg`d zywd y`xn mitl` mdl oiccene ,iln xn`c

`l mitl`n xziae ,`xazqn `ped ax xa daxc dixa `axc dizeek xn`c dinrhl iia`c ,mitl`n xzei `ki`c oeik Ð iln opixn` `l mzdc :xnel yi cere .mitl` cr `l` ixy `lc

`ede ,zywd ipa wifgdl leki oi` xziay xie`dc oeik Ð iln xninl `kil mzdc :xnel yi cere .dpevigl zirvn`d oia mitl` `l` `kilc `pniwe`c ,iln xninl `ki` `kd .iln opixn`

d oicd.iln xninl `kilc ,zepevigd izy oiay xie`d on xzei dlecb zirvn` did m` `k
eciae
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עירובין. פרק חמישי - כיצד מעברין דף נז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oiaexir(ipy meil)

épî àäzhiyk ,dxn`p in zhiyk ef `tiqy -,àéä øéàî éaø ¨©¦©¦¥¦¦
xi`n iax ixack `l` ,minkg ixac ly jynd `tiqd oi` ,xnelk
ok` ezhiyle ,zg` xirl elit` stxw mipzepy xaeqd ,`id
mipzep oi` minkg ixacl j` ,zexiir izyl zetitxw ipy mipzep

.cg` stxw `l` zexiir izyl
:`xnbd dywnéàzhiyk dpynd ly `tiqd m` -,àéä øéàî éaø ¦©¦¥¦¦

àLéø déì éðz àä,dpynd ly `yixa df oic epipy xak ixd - ¨¨¥¥¥¨
,øéàî éaø éøác ,øéòì ótø÷ ïéðúBðzg` xirl elit`y epiidc §¦©§©¨¦¦§¥©¦¥¦

ipy ozil yi zexiir izyly xacd heyt ok m`e ,stxw mipzep
.`tiqa z`f eprinydle aeyl dpynd dkxved recne ,zetitxw

:`xnbd zvxznàëéøöly epic z` rinydl dpynd dkxved - §¦¨
.mipte` ipya xi`n iaxàéääî éàcepic z` dpey dzid eli`y - §¦¥©¦

,zg` xirl stxw mipzepy ,dpynd ly `yixa wxàðéîà äåä- £¨£¦¨
,xnel epiid mixeaqézøúì ãçå àãçì ãçxi`n iax ixacly - ©©£¨§©§©§¥

,zexiir izyl oiae zg` xirl oia ,cg` stxw wx mipzep mlerl
ïì òîLî à÷,`tiqa eprinydle aeyl dpynd dkxved jkitl - ¨©§©¨

eäì ïðéáäé éøz ézøúìc,zetitxw ipy ozil yi zexiir izyly - ¦§©§¥§¥©£¦¨§
.zg` zeidl zexagzn od df xeriyn xzei odipia oi` m`e

àëä ïðéòîLà éàåiax ly epic z` drinyn dpynd dzid eli`e - §¦©§§¦¨¨¨
,zexiir izyl zetitxw ipy mipzepy jk oiprl ,`tiqa wx xi`n

,stxw oic bdep zexiir izya wxy xnel epiid mixeaqíeMî¦
eäéézLéîLz à÷éçãc,odipia ynzydl mewnd odl xvy meyn - ¦§¦¨©§¦§©§

`l` my oi` m` jkitle ,iepl wix ghy dkixv dxiir lky itl
xeriy,zg` xirk zepecip od zetitxw ipyíúä ìáà`yixa - £¨¨¨

,zg` xir oica zwqerd ,dpynd lyeäéézLéîLz à÷éçc àìc- §Ÿ§¦¨©§¦§©§
zxg` xir oi`y itl ,xirl uegn ynzydl mewnd dl xv oi`y

,dl dkenqàì àîéàelit` dl mipzep oi`y xnel yi `ny - ¥¨Ÿ
.cg` stxwàëéøö`yixa eprinydl dpynd dkxved jkitl - §¦¨

.stxw mipzep zg` xirl mby
:epizpynn `ped ax ixac lr dywn `xnbdïðzdpyna epipy - §©

(`"r lirl),ìL ïëåleLîä íéøôk äLíéðBöéçä íéðL ïéa Lé íà ,ïéL §¥§Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¥¥§©¦©¦¦
ìL úà éòöîà äNBò ,LéìLe änà úçàå íéòaøàå äàîúBéäì ïzL ¥¨§©§¨¦§©©©¨§¦¤¤§¨¦¤§¨§¨¦§

.ãçàmixtkd zyelyy `id dpynd zpeeky ,`xnbd dxaq ¤¨
ly geix xtkl xtk oia yie ,df xg` dfa zg` dxeya micner
oia yi migeexd ipy sexivae ,[` xeiv] miixiye dn` miray
`id ok lre .yilye dn` zg`e mirax`e d`n mipevigd mixtkd

:zwiicnàîòèd`n cr mipevigd oia yi m`y xacd mrh - ©§¨
meyn ,cg` xtkk miyrp yilye zen` zg`e mirax`eàkéàc§¦¨

éòöîàlkl irvn`d oiay `vnpe ,mdipia irvn` xtk yiy - ¤§¨¦
xeriy `edy ,miixiye dn` miray wx yi mipevigd on cg`

stxw.cg`éòöîà àkéì àä,mdipia irvn` xtk oi` m` la` - ¨¥¨¤§¨¦
,yilye zen` zg`e mirax`e d`n mdipiay mixtk ipy yi `l`

àìizy oia mipzep oi`y meyn epiide ,cg`k zeidl mixagzn eid Ÿ
df ixde ,miixiye dn` miray ly cg` stxw `l` zexiir

àzáeéz`xnin lr `kxit -,àðeä áøcipy mipzepy xaeqd §§¨§©¨
.zexiir izyl zetitxw

:`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîà,ef `iyew uxzi `ped ax -àä ¨©¨©¨¨
dìò øîzà,dpynay df oic lr yxcnd ziaa xn`p ixd -øîà ¦§©£¨¨©

leLî àì ,àðéðç éaø øîà éãéà áø øîà äaøLnî ïéLzpeek oi` - ©¨¨©©¦¦¨©©¦£¦¨Ÿ§¨¦©¨
,df xg` dfa zg` dxeya micner el` mixtk zyelyy dpynd

àlàcbpk ,mewn wegixa cner irvn`d xtkdy ote`a xaecn ¤¨
mixtkd ipy oia lecb yxtd yie ,mipevigd mipyd oiay llgd

,`ed jk dfa oicde ,mipevigdïéàBø[miwcea-]ìéèî eléàL ìk- ¦¨¤¦¥¦
d xtkd z` 'qipkn'ïäéðéa éòöîà,mipevigd mixtkd oia -eéäéå ¤§¨¦¥¥¤§¦§

mixtkd zyelyleLîïéL,zg` dxeya micner -äæì äæ ïéa ïéàå §¨¦§¥¥¤¨¤
,irvn`l mipevigd on cg` lk oia -änà íéòaøàå äàî àlà¤¨¥¨§©§¨¦©¨

,LéìLe úçàåf`äNòd xtkdìL úà éòöîàúBéäì ïzLmewnãçà §©©§¦¨¨¤§¨¦¤§¨§¨¦§¤¨
ed ax ixack ahid dpynd zyxtzn `linne .[a xeiv]ixdy ,`p

xtkd l` mipevigd mixtkd on cg` lk oia wgxnd xeriy
xaeqd `ped ax zhiyk ,zetitxw ipy xeriyk `ed irvn`d

.zexiir izyl zetitxw ipy mipzepy
:el` miyleyn mixtk micner eay ote`d z` zxxan `xnbd

àäé änk ,éiaàì àáø déì øîàwgxnd xeriy.éòöîàì ïBöéç ïéa ¨©¥¨¨§©©¥©¨§¥¥¦¨¤§¨¦
mixtkd on wgexn irvn`d xtkd `di dnk cr ,xnelk

.mdipia cner `ed eli`k oecip `di oiicre ,mipevigd
déì øîàcr `ed wgxnd xeriy ,`axl iia`.änà íétìàm`y ¨©¥©§©¦©¨

cner eli`k eze` mipc df xeriy cr mipevigd on wegx irvn`d
`la dfl dfn zaya jlil ozipe li`ed ,[c xeiv] mxagne mdipia

.aexir
:iia`l `ax dywdzøîàc àeä zà àäådf `ed dz` ixde - §¨©§§¨§©§

,zxn`yàøazñî àðeä áø øa äaøc déøa àáøc déúååk- §¨¥§¨¨§¥§©¨©©¨¦§©§¨
iabl ,`ped ax xa dax ly epa `ax ly ezhiyk xnel xazqny

zywk dieyrd xir(:dp lirl),øîàcyi m` elit`y xaeq `edy - §¨©
zywl [zywd iy`x ipy oia xagnd hegd-] xzid oiaøúBé ¤¤¥

änà íétìàîxir `ed eli`k zywd llg lk z` mipc mewn lkn ¥©§©¦©¨
,ok xnel yi miyleyn mixtk iabl o`k s` ,ok m`e .[d xeiv] zg`
miitl`n xzei miipevigd on wegx irvn`d xtkd m` elit`y

.zg` xirk oecip mdipiay llgd lk `di mewn lkn ,dn`
l xn`:`axl iia` eàzLä éëäzeeydl jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,mdipia wlgl yi ixd ,dfl df mixacdíúäxir iabl ,my - ¨¨
,zywk dieyrdíéza àkéà`vnpe ,zywd jxe`l miza yi - ¦¨¨¦

lkl ribiy cr mizad mze` jxc jlil leki zywa xcy mc`y
xzei xzid on dwegx zywd m` elit` ,zywd iy`x ipyn cg`

la` ,dn` miitl`nàëä,miyleynd mixtk iabl ,o`k -àkéì ¨¨¥¨
íézamixtkl irvn`d xtkd oia mixagnd miza oi` - ¨¦

i` dn` miitl`n xzei mdn `ed wegx m`y ,`vnpe ,miipevigd
cg` mewnk mze` mipc oi` jkitle ,dfl dfn zaya jlil xyt`

.dn` miitl` mdipia oi`y ote`a `l`
:miyleynd mixtk oica sqep hxt zxxan `xnbdàáø déì øîàå§¨©¥¨¨

ïBöéçì ïBöéç ïéa àäé änk ,éiaàìoia wgxnd xeriy `ed dnk - §©©¥©¨§¥¥¦§¦
mxagl irvn`d xtkd lirei oiicry ,mipevigd mixtkd ipy

.cg` zeidl
dz` l`ey recn :`axl iia` el xn`àäé änk,mdipia wgxnd ©¨§¥

ikedpéî Cì à÷ôð éàîixd ,ef dl`y xexian jl `vi oic dfi` - ©©§¨¨¦¨
`ed dfa llkdy x`azp xakñéðëî eléàL ìkd xtkd z`éòöîà ¨¤¦©§¦¤§¨¦

ïäéðéa,mipevigd oia -äæì äæ ïéa ïéàåon cg` lkl irvn`d oia - ¥¥¤§¥¥¤¨¤
,mipevigdúçàå íéòaøàå äàî àlàzen`,LéìLedyer if` ¤¨¥¨§©§¨¦§©©§¦

oica welig lk oi`y ,`vnpe ,cg` zeidl ozyely z` irvn`d
.mipevigd oiay wgxnd xeriya

:iia`n l`ye `ax ayeléôàåly wgxn mipevigd oia yi m` ©£¦
änà íéôìà úòaøàepial mpia oi`yk ,mtxvl irvn`d liren ©§©©£¨¦©¨

.[8 e xeiv] yilye zen` zg`e mirax`e d`n `l`
déì øîà,`axl iia`ïéà.ok ok` - ¨©¥¥

:iia`l `ax el dywdøîàäå[xn` ixde-]äéeNòä øéò ,àðeä áø §¨¨©©¨¦¨£¨
äéLàø éðL ïéa Lé íà ,úL÷k,zywd iy`x ipy oia -úBçt §¤¤¦¥¥§¥¨¤¨¨

dì ïéããBî änà íéôìà úòaøàî,zywa mixcd miyp`l -ïî ¥©§©©£¨¦©¨§¦¨¦
,øúéämiligzn mpi` ,d`lde xzid on jlil md mivex m`y ©¤¤

zywd llg lky itl ,xzid on `l` ,mzian dn` miitl` cecnl
,zg` xirk oecipåàì íàåipy oia yi `l` ,dfk wgxnd oi` m`e - §¦©

,dn` mitl` zrax`n xzei zywd iy`x,úLwä ïî dì ïéããBî§¦¨¦©¤¤
mixtk iabl s` ,ok m`e .[8 f xeiv] zg` xirk lkd mipc oi`e
ote`a `l` zg` xirk mipecip mpi`y ,ok xnel yi miyleyn

.dn` mitl` zrax` mipevigd ipy oia oi`y
déì øîàc meyn ,dfl df mipiiprd zencl oi` ,`axl iia`íúä ¨©¥¨¨

élî øîéîì àkéìxnel xyt` i` ,zywk dieyrd xir iabl ,my - ¥¨§¥©©¥
oi` jkitle ,`ln `ed eli`k zywd iy`x oiay llgd z` mipcy
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épî àäzhiyk ,dxn`p in zhiyk ef `tiqy -,àéä øéàî éaø ¨©¦©¦¥¦¦
xi`n iax ixack `l` ,minkg ixac ly jynd `tiqd oi` ,xnelk
ok` ezhiyle ,zg` xirl elit` stxw mipzepy xaeqd ,`id
mipzep oi` minkg ixacl j` ,zexiir izyl zetitxw ipy mipzep

.cg` stxw `l` zexiir izyl
:`xnbd dywnéàzhiyk dpynd ly `tiqd m` -,àéä øéàî éaø ¦©¦¥¦¦

àLéø déì éðz àä,dpynd ly `yixa df oic epipy xak ixd - ¨¨¥¥¥¨
,øéàî éaø éøác ,øéòì ótø÷ ïéðúBðzg` xirl elit`y epiidc §¦©§©¨¦¦§¥©¦¥¦

ipy ozil yi zexiir izyly xacd heyt ok m`e ,stxw mipzep
.`tiqa z`f eprinydle aeyl dpynd dkxved recne ,zetitxw

:`xnbd zvxznàëéøöly epic z` rinydl dpynd dkxved - §¦¨
.mipte` ipya xi`n iaxàéääî éàcepic z` dpey dzid eli`y - §¦¥©¦

,zg` xirl stxw mipzepy ,dpynd ly `yixa wxàðéîà äåä- £¨£¦¨
,xnel epiid mixeaqézøúì ãçå àãçì ãçxi`n iax ixacly - ©©£¨§©§©§¥

,zexiir izyl oiae zg` xirl oia ,cg` stxw wx mipzep mlerl
ïì òîLî à÷,`tiqa eprinydle aeyl dpynd dkxved jkitl - ¨©§©¨

eäì ïðéáäé éøz ézøúìc,zetitxw ipy ozil yi zexiir izyly - ¦§©§¥§¥©£¦¨§
.zg` zeidl zexagzn od df xeriyn xzei odipia oi` m`e

àëä ïðéòîLà éàåiax ly epic z` drinyn dpynd dzid eli`e - §¦©§§¦¨¨¨
,zexiir izyl zetitxw ipy mipzepy jk oiprl ,`tiqa wx xi`n

,stxw oic bdep zexiir izya wxy xnel epiid mixeaqíeMî¦
eäéézLéîLz à÷éçãc,odipia ynzydl mewnd odl xvy meyn - ¦§¦¨©§¦§©§

`l` my oi` m` jkitle ,iepl wix ghy dkixv dxiir lky itl
xeriy,zg` xirk zepecip od zetitxw ipyíúä ìáà`yixa - £¨¨¨

,zg` xir oica zwqerd ,dpynd lyeäéézLéîLz à÷éçc àìc- §Ÿ§¦¨©§¦§©§
zxg` xir oi`y itl ,xirl uegn ynzydl mewnd dl xv oi`y

,dl dkenqàì àîéàelit` dl mipzep oi`y xnel yi `ny - ¥¨Ÿ
.cg` stxwàëéøö`yixa eprinydl dpynd dkxved jkitl - §¦¨

.stxw mipzep zg` xirl mby
:epizpynn `ped ax ixac lr dywn `xnbdïðzdpyna epipy - §©

(`"r lirl),ìL ïëåleLîä íéøôk äLíéðBöéçä íéðL ïéa Lé íà ,ïéL §¥§Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¥¥§©¦©¦¦
ìL úà éòöîà äNBò ,LéìLe änà úçàå íéòaøàå äàîúBéäì ïzL ¥¨§©§¨¦§©©©¨§¦¤¤§¨¦¤§¨§¨¦§

.ãçàmixtkd zyelyy `id dpynd zpeeky ,`xnbd dxaq ¤¨
ly geix xtkl xtk oia yie ,df xg` dfa zg` dxeya micner
oia yi migeexd ipy sexivae ,[` xeiv] miixiye dn` miray
`id ok lre .yilye dn` zg`e mirax`e d`n mipevigd mixtkd

:zwiicnàîòèd`n cr mipevigd oia yi m`y xacd mrh - ©§¨
meyn ,cg` xtkk miyrp yilye zen` zg`e mirax`eàkéàc§¦¨

éòöîàlkl irvn`d oiay `vnpe ,mdipia irvn` xtk yiy - ¤§¨¦
xeriy `edy ,miixiye dn` miray wx yi mipevigd on cg`

stxw.cg`éòöîà àkéì àä,mdipia irvn` xtk oi` m` la` - ¨¥¨¤§¨¦
,yilye zen` zg`e mirax`e d`n mdipiay mixtk ipy yi `l`

àìizy oia mipzep oi`y meyn epiide ,cg`k zeidl mixagzn eid Ÿ
df ixde ,miixiye dn` miray ly cg` stxw `l` zexiir

àzáeéz`xnin lr `kxit -,àðeä áøcipy mipzepy xaeqd §§¨§©¨
.zexiir izyl zetitxw

:`xnbd zvxznàðeä áø Cì øîà,ef `iyew uxzi `ped ax -àä ¨©¨©¨¨
dìò øîzà,dpynay df oic lr yxcnd ziaa xn`p ixd -øîà ¦§©£¨¨©

leLî àì ,àðéðç éaø øîà éãéà áø øîà äaøLnî ïéLzpeek oi` - ©¨¨©©¦¦¨©©¦£¦¨Ÿ§¨¦©¨
,df xg` dfa zg` dxeya micner el` mixtk zyelyy dpynd

àlàcbpk ,mewn wegixa cner irvn`d xtkdy ote`a xaecn ¤¨
mixtkd ipy oia lecb yxtd yie ,mipevigd mipyd oiay llgd

,`ed jk dfa oicde ,mipevigdïéàBø[miwcea-]ìéèî eléàL ìk- ¦¨¤¦¥¦
d xtkd z` 'qipkn'ïäéðéa éòöîà,mipevigd mixtkd oia -eéäéå ¤§¨¦¥¥¤§¦§

mixtkd zyelyleLîïéL,zg` dxeya micner -äæì äæ ïéa ïéàå §¨¦§¥¥¤¨¤
,irvn`l mipevigd on cg` lk oia -änà íéòaøàå äàî àlà¤¨¥¨§©§¨¦©¨

,LéìLe úçàåf`äNòd xtkdìL úà éòöîàúBéäì ïzLmewnãçà §©©§¦¨¨¤§¨¦¤§¨§¨¦§¤¨
ed ax ixack ahid dpynd zyxtzn `linne .[a xeiv]ixdy ,`p

xtkd l` mipevigd mixtkd on cg` lk oia wgxnd xeriy
xaeqd `ped ax zhiyk ,zetitxw ipy xeriyk `ed irvn`d

.zexiir izyl zetitxw ipy mipzepy
:el` miyleyn mixtk micner eay ote`d z` zxxan `xnbd

àäé änk ,éiaàì àáø déì øîàwgxnd xeriy.éòöîàì ïBöéç ïéa ¨©¥¨¨§©©¥©¨§¥¥¦¨¤§¨¦
mixtkd on wgexn irvn`d xtkd `di dnk cr ,xnelk

.mdipia cner `ed eli`k oecip `di oiicre ,mipevigd
déì øîàcr `ed wgxnd xeriy ,`axl iia`.änà íétìàm`y ¨©¥©§©¦©¨

cner eli`k eze` mipc df xeriy cr mipevigd on wegx irvn`d
`la dfl dfn zaya jlil ozipe li`ed ,[c xeiv] mxagne mdipia

.aexir
:iia`l `ax dywdzøîàc àeä zà àäådf `ed dz` ixde - §¨©§§¨§©§

,zxn`yàøazñî àðeä áø øa äaøc déøa àáøc déúååk- §¨¥§¨¨§¥§©¨©©¨¦§©§¨
iabl ,`ped ax xa dax ly epa `ax ly ezhiyk xnel xazqny

zywk dieyrd xir(:dp lirl),øîàcyi m` elit`y xaeq `edy - §¨©
zywl [zywd iy`x ipy oia xagnd hegd-] xzid oiaøúBé ¤¤¥

änà íétìàîxir `ed eli`k zywd llg lk z` mipc mewn lkn ¥©§©¦©¨
,ok xnel yi miyleyn mixtk iabl o`k s` ,ok m`e .[d xeiv] zg`
miitl`n xzei miipevigd on wegx irvn`d xtkd m` elit`y

.zg` xirk oecip mdipiay llgd lk `di mewn lkn ,dn`
l xn`:`axl iia` eàzLä éëäzeeydl jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,mdipia wlgl yi ixd ,dfl df mixacdíúäxir iabl ,my - ¨¨
,zywk dieyrdíéza àkéà`vnpe ,zywd jxe`l miza yi - ¦¨¨¦

lkl ribiy cr mizad mze` jxc jlil leki zywa xcy mc`y
xzei xzid on dwegx zywd m` elit` ,zywd iy`x ipyn cg`

la` ,dn` miitl`nàëä,miyleynd mixtk iabl ,o`k -àkéì ¨¨¥¨
íézamixtkl irvn`d xtkd oia mixagnd miza oi` - ¨¦

i` dn` miitl`n xzei mdn `ed wegx m`y ,`vnpe ,miipevigd
cg` mewnk mze` mipc oi` jkitle ,dfl dfn zaya jlil xyt`

.dn` miitl` mdipia oi`y ote`a `l`
:miyleynd mixtk oica sqep hxt zxxan `xnbdàáø déì øîàå§¨©¥¨¨

ïBöéçì ïBöéç ïéa àäé änk ,éiaàìoia wgxnd xeriy `ed dnk - §©©¥©¨§¥¥¦§¦
mxagl irvn`d xtkd lirei oiicry ,mipevigd mixtkd ipy

.cg` zeidl
dz` l`ey recn :`axl iia` el xn`àäé änk,mdipia wgxnd ©¨§¥

ikedpéî Cì à÷ôð éàîixd ,ef dl`y xexian jl `vi oic dfi` - ©©§¨¨¦¨
`ed dfa llkdy x`azp xakñéðëî eléàL ìkd xtkd z`éòöîà ¨¤¦©§¦¤§¨¦

ïäéðéa,mipevigd oia -äæì äæ ïéa ïéàåon cg` lkl irvn`d oia - ¥¥¤§¥¥¤¨¤
,mipevigdúçàå íéòaøàå äàî àlàzen`,LéìLedyer if` ¤¨¥¨§©§¨¦§©©§¦

oica welig lk oi`y ,`vnpe ,cg` zeidl ozyely z` irvn`d
.mipevigd oiay wgxnd xeriya

:iia`n l`ye `ax ayeléôàåly wgxn mipevigd oia yi m` ©£¦
änà íéôìà úòaøàepial mpia oi`yk ,mtxvl irvn`d liren ©§©©£¨¦©¨

.[8 e xeiv] yilye zen` zg`e mirax`e d`n `l`
déì øîà,`axl iia`ïéà.ok ok` - ¨©¥¥

:iia`l `ax el dywdøîàäå[xn` ixde-]äéeNòä øéò ,àðeä áø §¨¨©©¨¦¨£¨
äéLàø éðL ïéa Lé íà ,úL÷k,zywd iy`x ipy oia -úBçt §¤¤¦¥¥§¥¨¤¨¨

dì ïéããBî änà íéôìà úòaøàî,zywa mixcd miyp`l -ïî ¥©§©©£¨¦©¨§¦¨¦
,øúéämiligzn mpi` ,d`lde xzid on jlil md mivex m`y ©¤¤

zywd llg lky itl ,xzid on `l` ,mzian dn` miitl` cecnl
,zg` xirk oecipåàì íàåipy oia yi `l` ,dfk wgxnd oi` m`e - §¦©

,dn` mitl` zrax`n xzei zywd iy`x,úLwä ïî dì ïéããBî§¦¨¦©¤¤
mixtk iabl s` ,ok m`e .[8 f xeiv] zg` xirk lkd mipc oi`e
ote`a `l` zg` xirk mipecip mpi`y ,ok xnel yi miyleyn

.dn` mitl` zrax` mipevigd ipy oia oi`y
déì øîàc meyn ,dfl df mipiiprd zencl oi` ,`axl iia`íúä ¨©¥¨¨

élî øîéîì àkéìxnel xyt` i` ,zywk dieyrd xir iabl ,my - ¥¨§¥©©¥
oi` jkitle ,`ln `ed eli`k zywd iy`x oiay llgd z` mipcy
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àöé àlL ãáìáeef ezcicnaíeçzì õeçoi` m`y ,epiidc .xird ¦§©¤Ÿ¥¥¦§
`l ,xird ly dn` miitl` megzl uegn `l` xvine jled `ibd
yiy itl ,[` xeiv] ezcinl xefgle eriladl zpn lr myl jli
jeza qpkp ea rilan `edy mewn eze`y miyp` exaqiy yegl

.xird inegz
Bòéìáäì ìBëé Bðéà íà`ed xird inegz cbpk eagexy oebk ,xdl ¦¥¨§©§¦
,dn` miyingn xzeiéaø íeMî éàpé øa éàzñBc éaø øîà Bæä¨©©¦§©©©©¦©¦

ézòîL ,øéàîizeaxníéøäa ïéøc÷nLz` miawep eli`k mi`ex - ¥¦¨©§¦¤§©§¦¤¨¦
eli`k mze` mipc `l` ,mretiy z` miccen oi` ,xnelk .mixdd
miyer cvike .lagd z` mixiarn awpd jxce ,mzizgza awp yi
dlrnl cner ipyde ,xdd zizgza cner miccend on cg` ,z`f
oezgzd ,zen` rax` ekxe`y laga mdipy mifge`e ,epnn
ewa gpen lagdy `vnpe ,eilbx cbpk oeilrde eail cbpk ewifgn
df ixde ,xdd dlrnay zen` rax` lka cer miyer oke ,xyi

.[c xeiv] ekxc lagd exiarde xda xeg eawp eli`k

àøîâ
:dn` miying ly lagd `diy oicd xewn z` zxxan `xnbd

éléî éðä àðîynynd lagd jxe` `diy ,df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥
.dn` miying oinegz zcicnl,áø øîà äãeäé áø øîàcenll yi ¨©©§¨¨©©

dnn z`fàø÷ øîàcokynd xvg zecin iabl(gi fk zeny)Cøà' §¨©§¨Ÿ¤
,'íéMîça íéMîç áçøå änàá äàî øöçäep` micnl df `xwnne ¤¨¥¥¨¨©¨§Ÿ©£¦¦©£¦¦

jky.ãBãî änà íéMîç ìL ìáça ,äøBz äøîà̈§¨¨§¤¤¤£¦¦©¨§
:`xnbd dywnéàä,df `xwn -déì éòaéî,xg` oiprl jxvp - ©¦¨¥¥

.íéMîç áañìe íéMîç ìBhéì`xnbd dcnl df `xwnn ,xnelk ¦£¦¦§©¥£¦¦
lirl)(:bkyily ipy-] miixiye dn` miray `edy ,stxw xeriy

miyng z` milhep xy`k oky ,miixiye dn` miray lr [dn`
z` mda miaaqne eagex lr xzi okynd xvg jxe` didy dn`d
ekxe`y reaixl okynd xvg ghy z` miktedy ,epiidc ,eagex
lr miixiye dn` miray lr ezcin zcner ,dfl df miey eagexe
df `xwnn cenll ozip cvik ,ok m`e ,miixiye dn` miray

.dn` miyng ly laga ziyrp oinegz zcicny
:`xnbd zvxzn,ïk íàleh' oiprl `l` df `xwnn micnl oi`y ¦¥

,'miyng aaqe miyngàø÷ àîéìagexe' xnel jixv aezkd did - ¥¨§¨
éàî ,'íéMîç íéMîçoeyla hwp recn -zòîL ,'íéMîça íéMîç' £¦¦£¦¦©£¦¦©£¦¦¨§©§

ézøz dpéîxeriyy ,cg`d ,mipicd ipy z` jkn dz` rney - ¦¨©§¥
,ipyde ,miixiye dn` miray lr miixiye dn` miray `ed stxw

.dn` miyng ekxe`y laga ziyrp oinegz zcicny
,dn` miyng `ed dcicnd lag jxe` :dpyna epipyúBçt àìŸ¨

.øúBé àìå§Ÿ¥
:xacd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàì ,àðzcecni ¨¨Ÿ

`edy lagaúBçtdn` miyngnäaønL éðtîitl ,megzd z` ¨¦§¥¤©§¤
ezcin ziaxzn ok ici lre ,jex` lagn xzei gznp xvw lagy

.dn` miyngn xzeiàìå`edy laga cecniøúBé,dn` miyngn §Ÿ¥
èòînL éðtîicn xzei jex` `edy lagy itl ,oinegzd zcin z` ¦§¥¤§©¥

`vnpe ,ie`xk egzenl xyt` i`e ,xvwzne ezirvn`a ltkp
zciny.dn` miyngn zegt zxvwzn e

:dcicnd lag ieyr dnn zx`an `xnbdïéããBî ïéà ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¥§¦
.àîéwñôà ìL ìáça àlà:`xnbd zxxanéàî`ed dn - ¤¨§¤¤¤©§©¦¨©

,àaà éaø øîà .àîéwñôà`ed `niwqt`.àìébøð`xnbd day ©§©¦¨¨©©¦©¨©§¦¨
:zxxaneéàî`ed dn -,á÷òé éaø øîà .àìébøð`ed `libxpàì÷éc ©©§¦¨¨©©¦©£Ÿ¦§¨

àøáð ãçc.lwcd aiaq lblbzne lcbd aiq - §©§¨¨
éøîàc àkéàzxxan .xg` ote`a ef `wqit mixne`d yie - ¦¨§¨§¥

:`xnbdéàî`ed dn -.àîéwñôàoipra zwelgn `xnbd d`ian ©©§©¦¨
:df,øîà àaà éaø`ed `niwqt`àìébøðztilwn miyery lag - ©¦©¨¨©©§¦¨

.feb` ly oli`øîà á÷òé éaø,`ed `niwqt`àøáð ãçc àì÷éc- ©¦©£Ÿ¨©¦§¨§©§¨¨
.lwcd aiaq lcbd aiq

:dcicnl ie`xd oind oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaEì ïéà ,àéððç ïa òLBäé éaø øîàoinäôiL[ie`xy-] ¨©©¦§ª©¤£©§¨¥§¤¨¤

ìMî øúBé äãéãîì,ìæøa ìL úBàìL,i`cn xzei zegznp opi`y ¦§¦¨¥¦©§§¨¤©§¤
äøBz äøîà éøäL äNòp äî ìáà(d a dixkf),'äcî ìáç Bãéáe' £¨©©£¤¤£¥¨§¨¨§¨¤¤¦¨

.lfxa ly ze`lylya `le ,laga miccen eidy ,epiidc
:`xnbd dywnáéúëäåycwnd zia zcicn iabl(d n l`wfgi)ãéáe' §¨§¦§©

.'äcnä äð÷ Léàä.laga `le ,dpw ici lr miccen eidy rnyne ¨¦§¥©¦¨
:`xnbd zvxznéòøúì àeääjxevl wx yniy df dcn dpw - ©§©§¥

eid zecicn x`y la` ,ycwnd ziaay mixryd agex zcicn
.laga miyer

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdìL ,óñBé áø éðzäLipin ¨¥©¥§Ÿ¨
,íä íéìáçcg` lke ,lag mikixvd mipipr dyly epivn ,xnelk £¨¦¥

`ed cg` lag .envr ipta lag oinl jxvp mdnââî ìLieyrd - ¤¨¨
`ed ipyd .seq ipwnøöð ìLdaxr-] mixvp ilrn ieyrd - ¤¥¤

.[lwcd aiaq lcbd aiq mixne` yie ,dtelwådlag `ed iyily §
.ïzLt ìL¤¦§¨

milagn cg` lk ynyn jxev dfi`l `ziixad zyxtn dzre
lag :el`ââî ìLynynìjxeväøô,dnec`ïðúcepipy jky - ¤¨¨§¨¨¦§©

dxt zkqna(h"n b"t)äeúôk'dnec` dxtl dexyw -,âânä ìáça §¨¨§¤¤©¨¨
.'dzëøòî áb ìò äeðúðelagíéøöð ìLynynìicba zxiyw §¨¨©©©£©§¨¤§¨¦§

ïðúc ,äèBñdheq zkqna epipy jky -(:f)ìáç àéáî Ck øçàå ¨¦§©§©©¨¥¦¤¤
éøönä[mixvp ly-],äéccî äìòîì BøLB÷årxew odkde xg`ny ©¦§¦§§§©§¨¦©¤¨

lag .dilrn elti `ly mxyewl did jixv dicba z`ïzLt ìL¤¦§¨
ynynìjxeväãéãîzcicne ,hlwn ixr inegze zay inegz ly §§¦¨

.dtexr dlbr iabl mixrd
:dpyna epipyòébäå ããBî äéäcbl e` `iblxfege erilan x ¨¨¥§¦¦©

.ezcinl
:`xnbd zwiicnéðúcîrilany xg`ly ,dpyna epipyy xg`n - ¦§¨¥

`ed xcbd e` `ibd z` ccendììkî ,Búãéîì øæBç,jkn rnyn - ¥§¦¨¦§¨
Bòéìáäì ìBëé Bðéà íàcly eagexy itl ,xird cbpk xcbl e` `ibl §¦¥¨§©§¦

,dn` miyingn xzei `ed xird cbpk `ibdCìBäxird icivl ¥
,dl dveg,Bòéìáäì ìBëiL íB÷îìiciva xv `ibd dyrpy oebk §¨¤¨§©§¦

,dn` miying `l` my agx epi`e xirdBòéìáîely laga my ©§¦
,dn` miyingåokn xg`läôBöccend,Búcéî ãâðk`ed ,xnelk §¤§¤¤¦¨

,xirl lenn `ibd ly eagex `ed okid cr ze`xl wegxn dtev
,xird iciva ccen `ed mewnd eze` cbpk creå`ed okn xg`l §

øæBçmegz zcicn milydl ,xird cbpky dpey`xd ezcicnl ¥
.dn` miitl`

y `vnp ,dpynd ixacn df oic wiicl yie xg`neàðéðzepizpyna ¨¦¨
ïðaø eðúc àäì,`ziixaa minkg epyy df oicl -ããBî äéäz` §¨§¨©¨¨¨¨¥

,xird inegzìL ìáça Bòéìáäì ìBëé íà ,àébì äcénä òébäå§¦¦©©¦¨©©§¦¨§©§¦§¤¤¤
åàì íàå ,Bòéìáî änà íéMîçdn` miyingn xzei agx `ibdy - £¦¦©¨©§¦§¦©

,eriladl leki epi`eCìBäxird icivlBòéìáäì ìBëiL íB÷îì ¥§¨¤¨§©§¦
,dn` miying ly lagaìáîeBòé,myäôBöåcbpky `ibd lr ©§¦§¤

iciva mewn eze` cbpk cr ccene ,miizqn `ed okid ze`xl xird
,xirdåokn xg`lBúcéîì øæBçcbpky dpey`xd [ezcicnl-] §¥§¦¨
.xird

eäéä íàd,íweòî àébxird z` aaeqe mwrzn `edy ,xnelk ¦¨¨©§§¨
itl xird cbpky gexd dze`a eriladl xyt` i`e ,zegex izyn
icivl mwrzny xg`l wxe ,dn` miyingn xzei my agx `edy
aeyle cva eriladl i`yx ccend oi` ,xv dyrp `ed xird

`l` ,[d xeiv] xird cbpk ezcicnl.ãøBéå øéc÷î äìBòå øéc÷î©§¦§¤©§¦§¥
`le xeciw ici lr xird cbpky megzd z` cecnl eilr ,xnelk
lr epccnie `ibd oexcna cxi dligzny ,epiide .drlad ici lr
xyid ghyd z` cecni f`e ,ezizgzl ribiy cr xeciw ici
`ibd oexcna dlri okn xg`le ,dxyi dcicna `ibd zizgzay

.[e xeiv] xeciw ici lr eze` s` cecnie ipyd xaray
e xird megz z` ccen didìúBkä áBwé íéøîBà ïéà ,ìúBkì òébä¦¦©§¤¥§¦¦©¤

ipyn zehen cinrdl eze` migixhn oi` ,xnelk ,awp ea dyri -
dxyi dcicna eriladl ick dfl dfn lag geznle lzekd iciv

,awp ea yi eli`kBì CìBäå BãîBà àlàdnk xryiy jka ic - ¤¨§§¥
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פמשך בעמוד קב

ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtoiaexir
íåçúì õåç àöé àìù ãáìáå,megzl ueg `vei xird cbpk `ib ly eagx did m`y Ð

znlyd ick cr `l` cecni `l ,oldle eztyn ccene xird cbpk `ly erilade jld dfe

megzd ipniq oiivie ,`ibd jeza xird cbpk dlk ezcny mewn cbpk dteve ,oinegzd

rcil xird cbpky `ibd zty zilkz mewn cbpk cr megzl ueg jlie ,cecni `l la`

qpkie xefgi zen` oze` oipnke ,`vi zen` dnk

eze` d`exdy ,dxifb meyn .oiivie `ibd jezl

.o`k cr oinegzd zciny xn`i my jlede ccen

did m` ,megzl ueg `vi `ly :`pixg` `pyil

oi`e xird inegzl ueg oi`vei eiy`xe jex`

,eagx iptn oinegzd cbpk laga eriladl leki

oinegzd cbpk `ly eriladl lekie`vi `l Ð

oinegz zcn exn`i `ny dxifb ,my eriladl

.o`kl d`a xird iciv lyéàúñåã éáø øîà åæá
éàðé éáøádlbre hlwn ixr ihernl efa Ð

`xnba yxtnck ,oda oixcwn oi`c ,dtexr

.[a onwl]ïéøã÷îoiawep el`k oi`ex .oiawep Ð

.epexcn zcn hrnl ,awpd jxc oiccene oze`

rax` ly laga eze` oicceny `xnba xn`ck

eal cbpk lagd z` gipn oezgzde ,zen`

ly epexcn hrnzne ,eizelbxn cbpk oeilrde

.mc` znew ivg zen` rax` lk`xnbéðôî
äáøîùjix`ne egzenl leki xvw lagdyk Ð

ly laga dxn` dxezde ,dcnddn` miyng

.cecnièòîúîù éðôî,elitkn ecaeky Ð

.ezirvn`a xvwzneàøáðlcby aiq Ð

.miptb ly `"libie oirk ,lwcd aiaq lblbzne

äãî ìáç åãéáå.l`wfgi ly okyna Ðãéáå
äãîä äð÷ ùéàä.l`wfgi ly okyna Ð

éòøúãá.mixryd agex cecnl Ðââîw"pei Ð

lk ediy ,d`neh zlawn dpi`y itl .frla

.dxdha dxt dyrníéøöð.dtelw daxr Ð

axc jd .aiq `ede ,lwc ixev :`pixg` `pyil

.iq` axc` bilt sqei'åë íå÷îì êìåäÐ

.lirl izyxitckí÷åòî àéâ äéä íàådidy Ð

jelidl gepe rteyn epexcn,dlere xcwn Ð

,izrny jk 'ek eal cbpk oezgz izyxitck

ikd [iriax wxt] `ztqezae .onwl da il dywe

eriladl leki epi`e mwern `ib did m`e :opiqxb

mwrzn `ib did m` :xn`w ikde 'eke xcwn Ð

megz ccen `edyke ,xird z` aaeqe jlede

miyng ly laga eriladl leki epi` axrn

oetvl mwrzn `edy cr ,ziaxrn gexa dn`

zeeydl ligzn `eddpi` drlad dze` Ð

.dlere xcwne ,axrn megz zcinl zlren

äéúùéîùú àçéðãáoebk ,zvw jelidl gep Ð

:ipzw mzd ,drax` jezn dxyr hwlzn

e`l m`e ,leki m` erilan.xcwn ÐàëäÐ

jelidl ifg `lc oeikc ,i`cn xzei sewf lzeka

.megzd zcinl dler eretiy daeb oi`åðù àì
ecbpk cxei zlewynd heg oi`y jk lk mwerny ,dizyinyz `gipc `l` xcwnc Ð

,eretiya ztwpn ewnerl zcxei `ide ezty lv` mi`pad zlewyn heg gipnyky

ecbpk .dhnln ewigxn `l` ecbpk cxiln oexcnd zakrnecenr] onwle ,oeekn rnyn Ð

zlewynd z` retiyd wigxiy ,ecbpk cxei dil ixw zen` rax` crc yxtn [a

.dpeilrd ezty cbpkn zen` rax` ezirwxwl
ìáà
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åãéáåxtqa `eddc azk l`ppg epiaxe .l`wfgi ly okyna :qxhpewd yxit Ð dcn lag

.l`wfgia `ed "dcnd dpw yi`d ciae" la` ,dixkf

àåääaiaq dcnd dpwa mipw ze`n yng micwd gex z` ccn :aizkc `edde Ð irxzca

ze`n yng oiccen eid dcn lagac :wgvi epiax yxtn ,zegex rax`a aizk oke

.mipwìáçáepi` lag meyc ab lr s`Ð bbnd

wxta xn`ck ,bix`e ieeh opirac ,d`neh lawn

dxtc dlrn meyn Ð (`,cq zay) "dy` dna"

.d`neh lawn oi`y oinn opira dnec`

òéâä`l i`n` :xn`z m`e Ð erilan xdl

xcbl e` xdl ribd ,iccd icda edl liik

izrny :ipzc ,`tiq meyn :xnel yie ?erilan Ð

lr s` ,envr ipta xd ipz jkl .mixda oixcwny

`ibc xn`p m`e .xcbe `iba inp jiiy xeciwc ab

ded Ð odn zvw welg xde ,ixnbl oiey xcbe

.`gip

ãáìáåyxit i"yx Ð megzl ueg `vi `ly

`ib ly eagx did m`y :oey`x oeyla

eriladl jlede megzl ueg `vei ,xird cbpk

cr megzl ueg jlie cecni `lÐ xird cbpk `ly

oipnke ,xird cbpky `ibd zty zilkz cbpk

`lyÐ oiivie `ibd jezl qpkie xefgi `viy zen`

`xnba yxtnck o`kl d`a oinegz zcin exn`i

cecnl xyt` i` ikd e`lac ,d`xp oi`e .(a,onwl)

mewna oiivie `ib jezl xefgi m`y df oipra

ueg oiivn `ed ixd Ð `viy zen` oipn zelky

oze`e xeyina eid `viy zen` oze`y ,megzl

xyt` i`e .retiya od `ibd jezl eqpkpy zen`

cbpke ezty l` eztyn `iba lag oziy xnel

heg my miyie lagd lr cecni `viy zen`

miyngn xzei agx `ibc oeik `dc Ð zlewynd

`dc ,my liren lag oi`y minkg exn` ,dn`

ici lr elit`mdilr geznl liren oi` oiqpelk

mewnl jli `l` ,dfl dfn dn` miyng ly lag

.xcwi e` rilaie oiekiyíàåeriladl leki oi`

didy e` ,megzl ueg `vi ok m` `l` :yexit Ð

.`xnba `ziixaa ipzwck ,mwern `ibíàådid

:oey`x oeyla qxhpewd yxit Ð mwern `ib

jk .oixcwn Ð jeldl gepe rteyn epexcn didy

dil `iyw dn yxit `le .da il dywe ,izrny

jenqac meyn dil dywc ,wgvi epiax xne`e .da

`iba oixcwnc ,xnelk ,epy `l :dlr xn`w

,ecbpk cxei zlewynd heg oi`y `l` Ð mwern

eccen Ð ecbpk cxei zlewynd heg m` la`

ccen epi`e ,retiyd lk blcn :yexit .dti dcicn

ipzwc `d ,ok m`e .`ibd jezay xeyind `l`

heg oi`y onf lk ?dl zgkyn ikid Ð erilan

xcwne mwern ded izk` Ð ecbpk cxei zlewynd

jixv oi` Ð ecbpk cxei hegd ike ,erilan epi`e

lk blcne dti dcicn eccen `l` ,eriladl

yxitck xcwnc mwern `ib` i`w `l "epy `l"c xninl epivn df yexitl ,edine .retiyd

Ð oixcwnc eriladl leki epi`c `kid e` erilanc `py `l :eyexit ikd `l` .:qxhpewd

Ð `zyinyz `gipc `kid erilanc `pniwe`c ab lr s`e .ecbpk cxei hegd oi`y `l`

mwern `ib did m` `ztqeza ipzwcn ,edine .oixcwn ,ith `zyinyz `gipc mwern `iba

aiaq jlede mwrzn `ibdy ,qxhpewd ly ipy oeylk xnel jixv Ð eriladl leki epi`e

.minrt dnk jlede dtev zeidl jixvy zerhl leki cg` cvn rlai m`e ,xird

ïéàiwenck .el jlede eala ecne`e ,`nlra dcin` lr jenql minkg eliwd `l` .eriladl dfl dfn lagd gznie ,o`kne o`kn oikex` zeqpelk cinriy :yexit Ð lzekd z` aewi mixne`

.`ib iab jenqa l`eny xn`ck ,lzekd retiy lk blcne ,jixv oi` dcin` elit` ,ecbpk cxei hegy cr i`cn xzei sewf m` ,edine .eiab lr zelrl gxehe ,dizyinyz `gip `lca dl

`lc ab lr s` rilan mlerl (mwern) `ib iab la` .`aeh `zlinc `gxihe ,riladl dvexyk eiab lr zelrl jixvc meyn Ð oicne`c eyinyz `gip `lc `kid eliwd xde lzek iab `wece

.i`d ilek riladl gxeh oi`c meyn Ð l`eny xn`ck ,ecbpk cxei hegd oi`y onf lk ,`zyinyz `gip
`ki`
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רטו ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtoiaexir
íåçúì õåç àöé àìù ãáìáå,megzl ueg `vei xird cbpk `ib ly eagx did m`y Ð

znlyd ick cr `l` cecni `l ,oldle eztyn ccene xird cbpk `ly erilade jld dfe

megzd ipniq oiivie ,`ibd jeza xird cbpk dlk ezcny mewn cbpk dteve ,oinegzd

rcil xird cbpky `ibd zty zilkz mewn cbpk cr megzl ueg jlie ,cecni `l la`

qpkie xefgi zen` oze` oipnke ,`vi zen` dnk

eze` d`exdy ,dxifb meyn .oiivie `ibd jezl

.o`k cr oinegzd zciny xn`i my jlede ccen

did m` ,megzl ueg `vi `ly :`pixg` `pyil

oi`e xird inegzl ueg oi`vei eiy`xe jex`

,eagx iptn oinegzd cbpk laga eriladl leki

oinegzd cbpk `ly eriladl lekie`vi `l Ð

oinegz zcn exn`i `ny dxifb ,my eriladl

.o`kl d`a xird iciv lyéàúñåã éáø øîà åæá
éàðé éáøádlbre hlwn ixr ihernl efa Ð

`xnba yxtnck ,oda oixcwn oi`c ,dtexr

.[a onwl]ïéøã÷îoiawep el`k oi`ex .oiawep Ð

.epexcn zcn hrnl ,awpd jxc oiccene oze`

rax` ly laga eze` oicceny `xnba xn`ck

eal cbpk lagd z` gipn oezgzde ,zen`

ly epexcn hrnzne ,eizelbxn cbpk oeilrde

.mc` znew ivg zen` rax` lk`xnbéðôî
äáøîùjix`ne egzenl leki xvw lagdyk Ð

ly laga dxn` dxezde ,dcnddn` miyng

.cecnièòîúîù éðôî,elitkn ecaeky Ð

.ezirvn`a xvwzneàøáðlcby aiq Ð

.miptb ly `"libie oirk ,lwcd aiaq lblbzne

äãî ìáç åãéáå.l`wfgi ly okyna Ðãéáå
äãîä äð÷ ùéàä.l`wfgi ly okyna Ð

éòøúãá.mixryd agex cecnl Ðââîw"pei Ð

lk ediy ,d`neh zlawn dpi`y itl .frla

.dxdha dxt dyrníéøöð.dtelw daxr Ð

axc jd .aiq `ede ,lwc ixev :`pixg` `pyil

.iq` axc` bilt sqei'åë íå÷îì êìåäÐ

.lirl izyxitckí÷åòî àéâ äéä íàådidy Ð

jelidl gepe rteyn epexcn,dlere xcwn Ð

,izrny jk 'ek eal cbpk oezgz izyxitck

ikd [iriax wxt] `ztqezae .onwl da il dywe

eriladl leki epi`e mwern `ib did m`e :opiqxb

mwrzn `ib did m` :xn`w ikde 'eke xcwn Ð

megz ccen `edyke ,xird z` aaeqe jlede

miyng ly laga eriladl leki epi` axrn

oetvl mwrzn `edy cr ,ziaxrn gexa dn`

zeeydl ligzn `eddpi` drlad dze` Ð

.dlere xcwne ,axrn megz zcinl zlren

äéúùéîùú àçéðãáoebk ,zvw jelidl gep Ð

:ipzw mzd ,drax` jezn dxyr hwlzn

e`l m`e ,leki m` erilan.xcwn ÐàëäÐ

jelidl ifg `lc oeikc ,i`cn xzei sewf lzeka

.megzd zcinl dler eretiy daeb oi`åðù àì
ecbpk cxei zlewynd heg oi`y jk lk mwerny ,dizyinyz `gipc `l` xcwnc Ð

,eretiya ztwpn ewnerl zcxei `ide ezty lv` mi`pad zlewyn heg gipnyky

ecbpk .dhnln ewigxn `l` ecbpk cxiln oexcnd zakrnecenr] onwle ,oeekn rnyn Ð

zlewynd z` retiyd wigxiy ,ecbpk cxei dil ixw zen` rax` crc yxtn [a

.dpeilrd ezty cbpkn zen` rax` ezirwxwl
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åãéáåxtqa `eddc azk l`ppg epiaxe .l`wfgi ly okyna :qxhpewd yxit Ð dcn lag

.l`wfgia `ed "dcnd dpw yi`d ciae" la` ,dixkf

àåääaiaq dcnd dpwa mipw ze`n yng micwd gex z` ccn :aizkc `edde Ð irxzca

ze`n yng oiccen eid dcn lagac :wgvi epiax yxtn ,zegex rax`a aizk oke

.mipwìáçáepi` lag meyc ab lr s`Ð bbnd

wxta xn`ck ,bix`e ieeh opirac ,d`neh lawn

dxtc dlrn meyn Ð (`,cq zay) "dy` dna"

.d`neh lawn oi`y oinn opira dnec`

òéâä`l i`n` :xn`z m`e Ð erilan xdl

xcbl e` xdl ribd ,iccd icda edl liik

izrny :ipzc ,`tiq meyn :xnel yie ?erilan Ð

lr s` ,envr ipta xd ipz jkl .mixda oixcwny

`ibc xn`p m`e .xcbe `iba inp jiiy xeciwc ab

ded Ð odn zvw welg xde ,ixnbl oiey xcbe

.`gip

ãáìáåyxit i"yx Ð megzl ueg `vi `ly

`ib ly eagx did m`y :oey`x oeyla

eriladl jlede megzl ueg `vei ,xird cbpk

cr megzl ueg jlie cecni `lÐ xird cbpk `ly

oipnke ,xird cbpky `ibd zty zilkz cbpk

`lyÐ oiivie `ibd jezl qpkie xefgi `viy zen`

`xnba yxtnck o`kl d`a oinegz zcin exn`i

cecnl xyt` i` ikd e`lac ,d`xp oi`e .(a,onwl)

mewna oiivie `ib jezl xefgi m`y df oipra

ueg oiivn `ed ixd Ð `viy zen` oipn zelky

oze`e xeyina eid `viy zen` oze`y ,megzl

xyt` i`e .retiya od `ibd jezl eqpkpy zen`

cbpke ezty l` eztyn `iba lag oziy xnel

heg my miyie lagd lr cecni `viy zen`

miyngn xzei agx `ibc oeik `dc Ð zlewynd

`dc ,my liren lag oi`y minkg exn` ,dn`

ici lr elit`mdilr geznl liren oi` oiqpelk

mewnl jli `l` ,dfl dfn dn` miyng ly lag

.xcwi e` rilaie oiekiyíàåeriladl leki oi`

didy e` ,megzl ueg `vi ok m` `l` :yexit Ð

.`xnba `ziixaa ipzwck ,mwern `ibíàådid

:oey`x oeyla qxhpewd yxit Ð mwern `ib

jk .oixcwn Ð jeldl gepe rteyn epexcn didy

dil `iyw dn yxit `le .da il dywe ,izrny

jenqac meyn dil dywc ,wgvi epiax xne`e .da

`iba oixcwnc ,xnelk ,epy `l :dlr xn`w

,ecbpk cxei zlewynd heg oi`y `l` Ð mwern

eccen Ð ecbpk cxei zlewynd heg m` la`

ccen epi`e ,retiyd lk blcn :yexit .dti dcicn

ipzwc `d ,ok m`e .`ibd jezay xeyind `l`

heg oi`y onf lk ?dl zgkyn ikid Ð erilan

xcwne mwern ded izk` Ð ecbpk cxei zlewynd

jixv oi` Ð ecbpk cxei hegd ike ,erilan epi`e

lk blcne dti dcicn eccen `l` ,eriladl

yxitck xcwnc mwern `ib` i`w `l "epy `l"c xninl epivn df yexitl ,edine .retiyd

Ð oixcwnc eriladl leki epi`c `kid e` erilanc `py `l :eyexit ikd `l` .:qxhpewd

Ð `zyinyz `gipc `kid erilanc `pniwe`c ab lr s`e .ecbpk cxei hegd oi`y `l`

mwern `ib did m` `ztqeza ipzwcn ,edine .oixcwn ,ith `zyinyz `gipc mwern `iba

aiaq jlede mwrzn `ibdy ,qxhpewd ly ipy oeylk xnel jixv Ð eriladl leki epi`e

.minrt dnk jlede dtev zeidl jixvy zerhl leki cg` cvn rlai m`e ,xird

ïéàiwenck .el jlede eala ecne`e ,`nlra dcin` lr jenql minkg eliwd `l` .eriladl dfl dfn lagd gznie ,o`kne o`kn oikex` zeqpelk cinriy :yexit Ð lzekd z` aewi mixne`

.`ib iab jenqa l`eny xn`ck ,lzekd retiy lk blcne ,jixv oi` dcin` elit` ,ecbpk cxei hegy cr i`cn xzei sewf m` ,edine .eiab lr zelrl gxehe ,dizyinyz `gip `lca dl

`lc ab lr s` rilan mlerl (mwern) `ib iab la` .`aeh `zlinc `gxihe ,riladl dvexyk eiab lr zelrl jixvc meyn Ð oicne`c eyinyz `gip `lc `kid eliwd xde lzek iab `wece

.i`d ilek riladl gxeh oi`c meyn Ð l`eny xn`ck ,ecbpk cxei hegd oi`y onf lk ,`zyinyz `gip
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רטז
ezny ina cenr gp sc ± iyily wxtoiaexir

åãâðë ãøåé úìå÷ùîä èåç äéä íà ìáàzty zwgxzn oi`y ,c`n dtewf ezty Ð

ici lr megzd zcin hrnn epexcn zcin oi` zen` rax` .edaeb zty cbpkn ezizgz

eztyl `veie ,dwlg rwxwk dti dcicn ezirwxw ccene ekezl qpkp `l` ,xeciw

.jlede ezcn milyneàéâ ìù å÷îåò äîë.miyng agx `edyk erilan `nipc Ðíéôìà
eriladl leki elit` ,o`kn xzei la` Ðepi` Ð

.xcwn `l` erilanúìå÷ùîä èåç ïéàùë íúä
åãâðë ãøåémixg`e `nw `pzc `zbelt ÐÐ

zvw jelidl ifgc oeik ,jklddia opilf` Ð

.`xnegläîë ãò,ecbpkn zlewynd wgxzi Ð

.dia xingpe ,cxei oi` dil ixwcäøùò è÷ìúîá
òáøà êåúîdiabn `ed dnk hewll `ad Ð

jlederibiy mcew daeb migth dxyr `ven Ð

yng jezn la` .zen` rax` jelidlÐ

o`k oi`e ,dti dcicn eccene ,inc dwlg rwxwk

.xeciw `le drlad `làìå÷ì éðúîxda Ð

la` ,xeciw e` drlad opirac `ed rteyn

sewfa.`nlra cne` Ðíåçúì õåç àöé àìù
.lirl opiyxt `d Ðèì÷î éøòáixr megza Ð

xirdy myk :(a,`i zekn) opzc ,helwl hlwn

.zhlew dnegz jk ,zhlewäôåøò äìâòáÐ

.llgd l` daexw `id efi` rcil oiccenyk

äøåúä ïî ïúãéãîù éðôî`l ,jkld Ð

zei`be mixd oiccen `l` ,icin eda opixryn

.dwlg rwxwk

äðùî:opiqxb ikdäçîåî àìà ïéããåî ïéàÐ

.dcicna iwaíå÷îá èòéîå ãçà íå÷îá äáéø
øçàoikex` df oxw megz ipniq e`vnpy Ð

.ecbpky oxw megz ipniq cbpkn oihleaeïéòîåù
äáéøù íå÷îìdxvwd dcin oi`ivene (dne) Ð

lk lagd dligzn gzn `ly iptn ,dcbpk

ikde egk lka egzenl jixve ,xvwzpe ekxv

.[iriax wxt] `ztqeza inp `ipzäáéøãçàì
ãçàì èòéîå.[`,hp] `xnba yxtn Ðàìù

'åë íéîëç åøîàueg z`vl `ly exfbyk Ð

lwdl `l` ,oinegza xingdl exn` `l megzl

.oinegza
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àëéàt` sqei ax xn` ixn`cecbpk cxei hegdyk :sqei ax wiqne Ð mitl`n xzei eli

opixn` `dc .`zyd cr xn`ck drlad` sqei ax i`w `l ef `pwqnd itle .ixii`

dcicn eccen ecbpk cxei hegdyk xn`c ,i`w dcedi axc` `l` ,dti dcicn eccenc lirl

.dti dcicn eccen mitl`n xzi elit`c ,ol rnyn `we .dti

éëåxn` dnk cr ecbpk cxei zlewynd heg oi`

epiax yxit Ð zen` rax` cr inia`

e` d`nl miyng wenr oia welig oi`e :l`eny

ly retiy zen` izyy it lr s` ,mitl` e` sl`

zen` rax`n xzei ynzydl gep hren xac

.lecb xac ly retiy

ìáàdcicn eccen yng jezn dxyr hwlzn

`l `kdc [dti dcicn eccen i`d] Ð dti

lk blcny lirlc `iddk :qxhpewd yxit

,xcwn oi`e rilan oi` :`axc` `l` ,retiyd

.`inc dwlg rwxwkc retiyd lk ccen `l`

dxyr hwlzn m` xcbe `iba oicd `edc d`xpe

`ki` `zyde .inc dwlg rwxwkc ,yng jezn

dxyr hwlzn m`c :xde lzeka mipic drax`

hwlzn m`e ,dwlg rwxwk ccen Ð yng jezn

leki oi` m`e ,rilan Ð rax` jezn dxyr

Ð `zyinyz `gip `l i`e ,xcwn Ð riladl

lk blcn Ð ecbpk cxei heg m`e .el jlede ecne`

`zyinyz `gip oia welig oi` `ibae .retiyd

`pyil i`dle .ziyixtck ,`zyinyz `gip `ll

"`zyinyz `gip" oixew i`n `prci `l `axc

oeyla la` ."`zyinyz `gip `l" oixew i`ne

yng jezn dxyr hwlzn xn`c `axc oexg`

hwlznae .`zyinyz `gip epiide Ð erilan

`l" epiide .el jlede ecne` rax` jezn dxyr

lzeka oi`" oeyld df itle ."`zyinyz `gip

jezn dxyr hwlzn :mipic dyly m` ik "xde

hege ,ecne` Ð rax` jezne ,erilan Ð yng

ef `ibeq jk .retiyd lk blcn Ð ecbpk cxei

:yxtn mz epiaxe .qxhpewd zhiy itl zyxetn

oi`y wlge rteyn xac lkl ixw zlewynd hegc

epiide ,my cenrl mc` lkeiy aekire cxen ea

(cn diryi) "cxya edx`zi" `nebxze .zlewyn

retiya rteyn `di elit` ."`lwzna xqni" Ð

wlge rteyn `ede li`ed ,zlewyn `xwp daxd

heg oi`y `l` epy `l :eyexit ikde .xzeia

yndhega oi`y :yexit ,ecbpk cxei zlew

li`edc ,zelrle ea zcxl mc` lkeiy zlewynd

mewn lka oicd onc onwlc `idd ik ,ixnbl dti dcicn eccen `l` eriladl eliwd `l Ð zelrle cxil cxen ea yiy ,ecbpk cxei zlewynd heg la` .eriladl ea eliwd Ð jelidl ifg `lc

:sqei ax xn` Ð oirilanc `ib ly ewner dnke .ecbpk cxei zlewynd heg oi`yk eriladl eliwd oinegzay `l` ,'ek hlwn ixra `l oixcwn oi` :onwl opixn`ck retiyd lk cecnl did

cxei zlewynd heg (a ccen) oi`yk ,oizipzn` i`w sqei ax :yexit .ecbpk cxei zlewynd heg oi`yk mzd .ea lwdl oi` Ð zay megzk iedc oeikc ,`l Ð jli`e mitl`n la` ,mitl`

axc `xza `pyil i`dle .mitl` cr xnle dn` d`n cr xnl oirilan ikd elit`e .jelidl ifgc ,ecbpk cxei zlewynd hegyk mixg`e opaxe .mitl`n xzeia elit` oirilan jkle ,ecbpk

la` ,rax` cr Ð oirilany `ibd didi dnk cr :yexit ,"dnk cr" ,mixg`l mitl`n xzeia e` ,opaxl d`nn xzeia epiid Ð ecbpk cxei zlewynd hega lirl dcedi ax biltnc `d sqei

ieyry `ib la` ,ecne` zeidl eliwd miny icia ieyry xda `wecc :mz epiax yexit .el jlede ecne` Ð rax` jezn dxyr hwlzn la` .lkd ccene ,dwlg rwxwk ied Ð rax`n zegt

qxb l`eny epiaxe .xcb oke ,erilan Ð jelidl ifg `lc ,ecbpk cxei zlewynd heg oi` elit` `l` ,ecne` zeidl eliwd `l Ð wfegl xird zeaiaq miwnre ze`ib oiyery jxck mc` icia

oizipzne .yng jezn dxyr hwlzna epiide ,`zyinyz `gipca dl iwene .lzekd retiy lk ceni :yexit ,[iriax wxt] `ztqeza `zi` ikde ,lzekd z` ceni lzekl ribd :`ziixaa lirl

epy `l :mzd `pyil xity jiiye .`xxb ab` iziin `teb `ziixac meyn epiid Ð 'ek `gipca mzd xn`wc `de .`nw `pyila `ax dl iwen inp ikde .rax` jezn hwlzna epiid Ð erilanc

oizipzn `pniwe`c ,cere ,zen` rax` retiya oi`c oeik ,ecbpk cxei zlewynd heg la` .riladl jixve ilha `l zen` rax` `ki`c oeik ,ecbpk cxei zlewynd heg oi`yk `l` rilanc

e` xie` zen` rax` elit` ,mitl`n ith la` ,mitl` :sqei iax xn` Ð rilane zen` rax` ilha `lc `ib ly ewner dnke .dti dcicn eccene retiyd blcn Ð `zyinyz `gip `lca

d`n wenr :iia` diaizi` .iaiyg `l ith ,mitl` cr iaiyg xzei e` zen` rax`e d`nn zegta elit`e ,iaiyg `l zen` rax`n zegtc ,`ed jk minkg zcine .retiyd lk blcn Ð xzei

`c `ki` .mixg`k xn`c `ed .retiyd lk blcn `l` ,erilan oi` Ð e`l m`e ,erilanhegyk mzd :opiqxb ikd .rilane ,zen` rax` ilha `l mitl`n xzeia elit` :sqei ax xn` ,ixn

.mitl`n xzeia elit` ilha `le iaiyg zen` rax`c ,'ek heg oi`yk `kd .mixg`l mitl` cr e` ,opaxl d`n cr iaiyg rax`n zegtc mixg`ce opaxc :yexit .ecbpk cxei

ïéàitl ,mitl` my cecnl xird icvl jli `ly .(cl xacna) "zxpk mi szk lr dgne" oeyln "dgnen"e .xird cbpk zpeekne dxyi jxc :l`ppg epiax yexit Ð dgnend on `l` oiccen

riladl el yiy zei`be mixd xird cbpk yi minrtc meyn ,ok zeyrl el oi` Ð ezcin cbpk dteve ,xird cbpk el `ae dtev didi ok ixg`e ,cecnl gepe dwlg rwxw my yi minrty
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Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ìáà¯äãéãî BããBî £¨©¦§¤¥¤¤§§§¦¨
.íétìà :óñBé áø øîà ?àéâ ìL B÷îBò änëå .äôé̈¨§©¨§¤©§¨©©¥©§©¦
,Bòéìáî íéMîç áçBøå äàî ÷Bîò :ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥¨¥¨§©£¦¦©§¦

åàì íàå¯ìáî ïéà,àéðúc ;íéøçàk øîàc àeä .Bòé §¦¨¥©§¦§¨©©£¥¦§©§¨
íéMîç áçBøå íétìà ÷Bîò eléôà :íéøîBà íéøçà£¥¦§¦£¦¨©§©¦§©£¦¦
øúé eléôà :óñBé áø øîà ,éøîàc àkéà .Bòéìáî©§¦¦¨§¨§¦¨©©¥£¦¨¥
!íéøçàk àìå àn÷ àpúk àìc ?ïàîk .íétìàî¥©§©¦§©§Ÿ§©¨©¨§Ÿ©£¥¦

íúä¯àëä ,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàL¯ ¨¨¤¥©¦§¤¥¤¤§¨¨
úìB÷Lnä èeç ïéà éëå .Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeça§©¦§¤¥¤¤§§¦¥©¦§¤
éðz ïëå .òaøà :éîéáà øîà ?änk ãò Bcâðk ãøBé¥¤¤§©©¨¨©£¦¦©©§¥¨¥
øæBçå ,Bòéìáî ,øäì òébä" .òaøà :ìà÷æçé øa éîø̈¦©§¤§¥©§©¦¦©¨¨©§¦§¥
èwìúnä øäa àlà eðL àì :àáø øîà ."Búcéîì§¦¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨§©©¦§©¥
CBzî äøNò èwìúîä øäa ìáà ,òaøà CBzî äøNò£¨¨¦©§©£¨§©©¦§©¥£¨¨¦

Lîç¯áøc déøa àðeä áø .äôé äãéãî BããBî ¨¥§§¦¨¨¨©¨§¥§©
øäa àlà eðL àì :àáø øîà ;àle÷ì éðúî ïúð̈¨©§¥§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨§©
èwìúnä øäa ìáà ,Lîç CBzî äøNò èwìúnä©¦§©¥£¨¨¦¨¥£¨§©©¦§©¥

òaøà CBzî äøNò¯àlL ãáìáe" .Bì CìBäå BãîBà £¨¨¦©§©§§¥¦§©¤Ÿ
:àðäk áø øîà ?àîòè éàî ."íeçzì õeç àöé¥¥©§©©§¨¨©©¨£¨
íà" ."ïàëì äàa ïéîeçz úcî" eøîàé ànL äøéæb§¥¨¤¨Ÿ§¦©§¦¨¨§¨¦
ïBzçz ?ïéøc÷î ãöék :ïðaø eðz ."Bòéìáäì ìBëé Bðéà¥¨§©§¦¨©¨©¥©§©§¦©§
:ïðéèé÷ð ,ééaà øîà .åéúBìbøî ãâðk ïBéìò ,Baì ãâðk§¤¤¦¤§§¤¤©§§¨¨©©©¥§¦¦©
áø øîà .úBnà òaøà ìL ìáça àlà ïéøc÷î ïéà¥§©§¦¤¨§¤¤¤©§©©¨©©
ïéøc÷î ïéà :ïðéèé÷ð ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð©§¨¨©©¨©£§¦¦©¥§©§¦
ìL ïäL éðtî ,èì÷î éøòa àìå äôeøò äìâòa àìŸ§¤§¨£¨§Ÿ§¨¥¦§¨¦§¥¤¥¤

.äøBzäðùîïî àlà ïéããBî ïéàäaéø .äçîenä ¨¥§¦¤¨¦©§¤¦¨
øçà íB÷îì èòéîe ãçà íB÷îì¯íB÷îì ïéòîBL §¨¤¨¦¥§¨©¥§¦¦§

ãçàì èòéîe ãçàì äaéø .äaéøL¯.äaeøîì ïéòîBLïéðîàð äçôL eléôà ãáò eléôàå ¤¦¨¦¨§¤¨¦¥§¤¨§¦©§¤©£¦¤¤£¦¦§¨¤¡¨¦
.ì÷äì àlà ,øéîçäì øácä úà íéîëç eøîà àlL ."úaL íeçz ïàk ãò" øîBì©©¨§©¨¤Ÿ¨§£¨¦¤©¨¨§©§¦¤¨§¨¥
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עירובין. פרק חמישי - כיצד מעברין דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oiaexir(iyily meil)

ìáày cr ,xzeia sewf `ibd retiyy ote`aãøBé úìB÷Lnä èeç £¨©¦§¤¥
,Bcâðkezizgzl `ibd ztyn eze` milylyn xy`ky ,xnelk §¤§

xeiv] miccvl ewlqn retiyd oi`e ,dhnl cr xyi ewa cxei `ed
cxei `l` ,llk `ibd retiy z` miccen oi` dfk ote`a ,[`

e ezirwxwl,äôé äãéãî BããBîxyid ghyd z` wx ccen ,xnelk §§¦¨¨¨
inegz zcicn z` milyne `ibd ztyl `veie ,`ibd zizgzay

.[a xeiv] xird
:drlad oic xn`p `ib dfi`a zxxan `xnbdåcränë`edB÷îBò §©¨§

àéb ìL.[dn` miyingn xzei agx epi`yk] drlad oic ea xn`py ¤©§
,óñBé áø øîàcríétìàxeriyn xzei wenr `ibd m` la` .dn` ¨©©¥©§©¦

,dn` miyingn xzei agx epi` m` s` ,eriladl i`yx epi` df
.excwn `l`

:sqei ax ixac lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]éiaàaxl ¥¦¥©©¥
`ibd m`y ,`ziixaa epipy .sqeiäàî ÷Bîòdn`íéMîç áçBøå ¨¥¨§©£¦¦

dn`Bòéìáîåàì íàå ,wenr `l` ,ok eagexe ewner xeriy oi`y - ©§¦§¦©
,dn` miyingn xzei agx e` dn` d`nn xzei `ed.Bòéìáî ïéà¥©§¦

drlad oic iabl `ibd wner xeriyy ,`ziixad ixacn x`eane
dn` miitl` cry xaeqd sqei ax ixack `lye ,dn` d`n `ed

.eriladl i`yx
zrc ok`e ,cner `ed mi`pz zwelgna df oic :`xnbd zvxzn
,dn` d`n cr ewnery `ib `l` mirilan oi`y `id `nw `pz

j`àeämiitl` cr ewnery `ib riladl ozipy xaeqd ,sqei ax -
,dn`íéøçàk øîàc`pz lr miwlegd ,mixg` zrck xaeq - §¨©©£¥¦

,df oica `nwàéðúc,`ziixaaeléôà ,íéøîBà íéøçày `ib÷Bîò §©§¨£¥¦§¦£¦¨
íétìàdn`íéMîç áçBøådn`.Bòéìáî ©§©¦§©£¦¦©§¦

:sqei ax ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥
.xg` ote`a sqei ax ixac z` exn`yeléôà ,óñBé áø øîà`ib ¨©©¥£¦

ewneryíétìàî øúé.eriladl ozip dn` ¨¥¥©§©¦
:`xnbd dywnïàîkmd eixac ixd ,sqei ax xaeq in zhiyk - §©

k àìczhiyàn÷ àpúcr ewnery `ib wx riladl ozipy xaeqd §Ÿ§©¨©¨
,dn` d`nås`k àìzhiyíéøçàib riladl ozipy mixaeqd` §Ÿ§£¥¦

.dn` miitl` cr ewnery
:`xnbd zvxzníúä,mixg`e `nw `pz zwelgn iabl ,my - ¨¨

`iba xaecn,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàLeretiy oi`y ,epiidc ¤¥©¦§¤¥§¤§
`ly ea exingd jelidl zvw ie`x `ede xg`ne ,jk lk sewf
e` ,`nw `pzl dn` d`nn xzei wenr epi` ok m` `l` ,eriladl

la` .mixg`l dn` miitl`àëä`edy `iba wqer sqei ax o`k - ¨¨
,xzeia sewfay ote`,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeçie`x epi`e xg`ne §©¦§¤¥§¤§

xzei wenr `edyk elit` eriladl minkg ea eliwd jelidl
.dn` miitl`n

:zlewynd heg ly wgxnd xeriy `ed dnk zxxan `xnbdéëå§¦
,änk ãò Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàwgxzi dnk cr ,xnelk ¥©¦§¤¥§¤§©©¨

cxei oi`' `xwp `diy jk oiprl `ibd ztyn zlewynd heg
.'ecbpk

òaøà ,éîéáà øîàrax` `id `ibd otec agex m`y ,epiidc .zen` ¨©£¦¦©§©
.'ecbpk cxei zlewynd heg oi`' llka df ixd zen`éðz ïëå§¥¨¥

[dpy-],ìà÷æçé øa éîø`ed zlewynd heg ly wgxnd xeriyy ¨¦©§¤§¥
òaøà.zen` ©§©

:dpyna epipy.Búcéîì øæBçå Bòéìáî øäì òébä¦¦©¨¨©§¦§¥§¦¨
:drlad oic xn`p xd dfi`a zx`an `xnbdeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,dn` miyingn xzei agx epi`y xd mirilany dpyna minkg
,dn` miyingn xzei agx `ed m` eze` mixcwn e`øäa àlà¤¨¨¨

èwìúnä[sq`znd-]äøNòmigthòaøà CBzî,xnelk .zen` ©¦§©¥£¨¨¦©§©
daeba `ed cner xak eretiya zen` rax` mc` jldiy mcewy
gep epi`e sewf xdd retiyy `vnpe ,[b xeiv] migth dxyr

.excwl e` eriladl minkg ea eliwd jkitle ,jelidløäa ìáà£¨¨¨
äøNò èwìúnämigthLîç CBzîxg`l wxy ,epiidc ,zen` ©¦§©¥£¨¨¦¨¥

dxyr daeba `ed cner eretiya zen` yng mc` jldny

jkitle ,ea jldl gepe ,sewf eretiy oi`y `vnp ,[c xeiv] migth
`l` ,excwl e` eriladl minkg ea eliwd `läôé äãéãî BããBî§§¦¨¨¨

rwxw did eli`k ,dlibx dcicna xdd retiy lk z` cecnl yi -
.dwlg

:xg` ote`a df oic xn` `axy zxaeqd drc d`ian `xnbdáø©
éðúî ïúð áøc déøa àðeä`ax ly enya df oic did dpey -.àle÷ì ¨§¥§©¨¨©§¥§¨

,dpey did jkeeðL àì ,àáø øîàriladl jixvy dpyna minkg ¨©¨¨Ÿ¨
,excwl e` xdäøNò èwìúnä øäa àlàmigthLîç CBzî,zen` ¤¨¨¨©¦§©¥£¨¨¦¨¥

e` eriladl minkg ekixvd jkitle ,jk lk sewf epi`y epiidc
,excwläøNò èwìúnä øäa ìáàmigthòaøà CBzî,zen` £¨¨¨©¦§©¥£¨¨¦©§©

adl minkg ekixvd `l ,xzeia sewf eretiyy`l` ,xcwl e` ril
,Bì CìBäå BãîBàjiynie ,xdd ly eagex z` xryiy dfa ic §§¥

.ezcicna
,ezcnl xfege erilan xdl ribd :dpyna epipyàöé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¥¥

.íeçzì õeç©§
:`xnbd zxxanàîòè éàîccend oi`y xacd mrh `ed dn - ©©§¨

.dcicnd jxevl megzd on z`vl i`yx
:`xnbd zx`an,àðäk áø øîàmeyn `ed xacd mrhànL ,äøéæb ¨©©©£¨§¥¨¤¨

eøîàéxird inegzl uegn cner ccend z` mi`exd miyp`d Ÿ§
yïéîeçz úcîxird ly.ïàëì äàauegn eze` mi`exd ,xnelk ¦©§¦¨¨§¨

,xird inegz jeza `vnp cner `ed eay mewndy exaqi megzl
exq` jkitle ,drlad jxevl wx myl `viy mircei mpi` mde

.xird inegzl uegn riladl minkg eilr
:dpyna epipy,Bòéìáäì ìBëé Bðéà íài`pi xa i`zqec iax xn` efa ¦¥¨§©§¦

.mixda oixcwny izrny ,xi`n iax meyn
:xeciwd ote` z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéøc÷î ãöék,mixdad ccendïBzçzdcicnd lag z` fge`ãâðk ¥©§©§¦©§§¤¤
,Baìd ccend eli`eïBéìòlagd z` fge`åéúBìbøî ãâðk,[eilbx-] ¦¤§§¤¤©§§¨

xeriy sqeezi ef dcicn ici lre ,xyi ewa cner lagdy `vnpe
xyi ghya dcicna ixdy ,eaill oeilrd ly eilbx oiay yxtdd

.mail cbpk lagd feg`l miccend ipy mikixv
ïðéèé÷ð ,éiaà øîày ,epicia `id zxeqn -ìáça àlà ïéøc÷î ïéà ¨©©©¥§¦¦¨¥§©§¦¤¨§¤¤

.úBnà òaøà ìL¤©§©©
ïéøc÷î ïéà (ïðéèé÷ð) ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàmixdd z` ¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦¦¨¥§©§¦

zei`bdea àìz`ad jxevl llgd l` zekenqd mixrd zcicn Ÿ§
a àìå ,äôeøò äìâòmegz zcicnèì÷î éøò,gvexd z` helwl ¤§¨£¨§Ÿ§¨¥¦§¨

äøBz ìL ïäL éðtîjkitle ,od dxezd on el` zecicny xg`n - ¦§¥¤¥¤¨
jkitle ,`ed minkg ixacn zay inegz oic la` ,oda lwdl oi`

.ezcicna eliwd

äðùî
:zay inegz zcicna mipey mipic zyxtn ef dpynïéããBî ïéàz` ¥§¦

xird inegzïî àlàmc` [ici lr-]äçîenä.dcicna iwa - ¤¨¦©§¤
äaéømegzd z` ccend,øçà íB÷îì èòéîe ãçà íB÷îìepiidc ¦¨§¨¤¨¦¥§¨©¥

zigxfn oxwa oebk ,zenewn ipya cg` cvl xird megz z` ccny
cg`a xird megz z` daxde ,zinexc zigxfn oxwae zipetv

,[e xeiv] ipyd on xzei zenewnd,äaéøL íB÷îì ïéòîBLmiraewe §¦§¨¤¦¨
lwdl zelzl yiy ,hriny mewna s` ef dcin itl megzd z`

.hriny mewna jxevd itk lagd z` gzn `ly
.äaeøîì ïéòîBL ãçàì èòéîe ãçàì äaéøeccny ote`a ,xnelk ¦¨§¤¨¦¥§¤¨§¦©§¤

zcina mdn cg` daxde ,mewn eze`a megzd z` miyp` ipy
.hriny dfl `le daxdy dfl ep` mirney ,exiagn xzei megzd

ãáò eléôàåe,úaL íeçz ïàk ãò øîBì ïéðîàð äçôL eléôà,epiidc ©£¦¤¤£¦¦§¨¤¡¨¦©©¨§©¨
.df mewn cr ribde megzd ccny ccend z` e`xy mixne`y

itl ,el` mipic lka oinegzd zcicna miliwny xacd mrheàlL¤Ÿ
øácä úà íéîëç eøîàick oinegz xeqi` oic z` -àlà øéîçäì ¨§£¨¦¤©¨¨§©£¦¤¨

ick.ì÷äìeraw megzl uegn z`vl `ly minkg exfbyk ,xnelk §¨¥
.mda lwdl ozip `l` el` mipica xingdl jixv oi`y dligzn
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc oiaexir(iyily meil)

ìáày cr ,xzeia sewf `ibd retiyy ote`aãøBé úìB÷Lnä èeç £¨©¦§¤¥
,Bcâðkezizgzl `ibd ztyn eze` milylyn xy`ky ,xnelk §¤§

xeiv] miccvl ewlqn retiyd oi`e ,dhnl cr xyi ewa cxei `ed
cxei `l` ,llk `ibd retiy z` miccen oi` dfk ote`a ,[`

e ezirwxwl,äôé äãéãî BããBîxyid ghyd z` wx ccen ,xnelk §§¦¨¨¨
inegz zcicn z` milyne `ibd ztyl `veie ,`ibd zizgzay

.[a xeiv] xird
:drlad oic xn`p `ib dfi`a zxxan `xnbdåcränë`edB÷îBò §©¨§

àéb ìL.[dn` miyingn xzei agx epi`yk] drlad oic ea xn`py ¤©§
,óñBé áø øîàcríétìàxeriyn xzei wenr `ibd m` la` .dn` ¨©©¥©§©¦

,dn` miyingn xzei agx epi` m` s` ,eriladl i`yx epi` df
.excwn `l`

:sqei ax ixac lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]éiaàaxl ¥¦¥©©¥
`ibd m`y ,`ziixaa epipy .sqeiäàî ÷Bîòdn`íéMîç áçBøå ¨¥¨§©£¦¦

dn`Bòéìáîåàì íàå ,wenr `l` ,ok eagexe ewner xeriy oi`y - ©§¦§¦©
,dn` miyingn xzei agx e` dn` d`nn xzei `ed.Bòéìáî ïéà¥©§¦

drlad oic iabl `ibd wner xeriyy ,`ziixad ixacn x`eane
dn` miitl` cry xaeqd sqei ax ixack `lye ,dn` d`n `ed

.eriladl i`yx
zrc ok`e ,cner `ed mi`pz zwelgna df oic :`xnbd zvxzn
,dn` d`n cr ewnery `ib `l` mirilan oi`y `id `nw `pz

j`àeämiitl` cr ewnery `ib riladl ozipy xaeqd ,sqei ax -
,dn`íéøçàk øîàc`pz lr miwlegd ,mixg` zrck xaeq - §¨©©£¥¦

,df oica `nwàéðúc,`ziixaaeléôà ,íéøîBà íéøçày `ib÷Bîò §©§¨£¥¦§¦£¦¨
íétìàdn`íéMîç áçBøådn`.Bòéìáî ©§©¦§©£¦¦©§¦

:sqei ax ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyie - ¦¨§¨§¥
.xg` ote`a sqei ax ixac z` exn`yeléôà ,óñBé áø øîà`ib ¨©©¥£¦

ewneryíétìàî øúé.eriladl ozip dn` ¨¥¥©§©¦
:`xnbd dywnïàîkmd eixac ixd ,sqei ax xaeq in zhiyk - §©

k àìczhiyàn÷ àpúcr ewnery `ib wx riladl ozipy xaeqd §Ÿ§©¨©¨
,dn` d`nås`k àìzhiyíéøçàib riladl ozipy mixaeqd` §Ÿ§£¥¦

.dn` miitl` cr ewnery
:`xnbd zvxzníúä,mixg`e `nw `pz zwelgn iabl ,my - ¨¨

`iba xaecn,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàLeretiy oi`y ,epiidc ¤¥©¦§¤¥§¤§
`ly ea exingd jelidl zvw ie`x `ede xg`ne ,jk lk sewf
e` ,`nw `pzl dn` d`nn xzei wenr epi` ok m` `l` ,eriladl

la` .mixg`l dn` miitl`àëä`edy `iba wqer sqei ax o`k - ¨¨
,xzeia sewfay ote`,Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeçie`x epi`e xg`ne §©¦§¤¥§¤§

xzei wenr `edyk elit` eriladl minkg ea eliwd jelidl
.dn` miitl`n

:zlewynd heg ly wgxnd xeriy `ed dnk zxxan `xnbdéëå§¦
,änk ãò Bcâðk ãøBé úìB÷Lnä èeç ïéàwgxzi dnk cr ,xnelk ¥©¦§¤¥§¤§©©¨

cxei oi`' `xwp `diy jk oiprl `ibd ztyn zlewynd heg
.'ecbpk

òaøà ,éîéáà øîàrax` `id `ibd otec agex m`y ,epiidc .zen` ¨©£¦¦©§©
.'ecbpk cxei zlewynd heg oi`' llka df ixd zen`éðz ïëå§¥¨¥

[dpy-],ìà÷æçé øa éîø`ed zlewynd heg ly wgxnd xeriyy ¨¦©§¤§¥
òaøà.zen` ©§©

:dpyna epipy.Búcéîì øæBçå Bòéìáî øäì òébä¦¦©¨¨©§¦§¥§¦¨
:drlad oic xn`p xd dfi`a zx`an `xnbdeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,dn` miyingn xzei agx epi`y xd mirilany dpyna minkg
,dn` miyingn xzei agx `ed m` eze` mixcwn e`øäa àlà¤¨¨¨

èwìúnä[sq`znd-]äøNòmigthòaøà CBzî,xnelk .zen` ©¦§©¥£¨¨¦©§©
daeba `ed cner xak eretiya zen` rax` mc` jldiy mcewy
gep epi`e sewf xdd retiyy `vnpe ,[b xeiv] migth dxyr

.excwl e` eriladl minkg ea eliwd jkitle ,jelidløäa ìáà£¨¨¨
äøNò èwìúnämigthLîç CBzîxg`l wxy ,epiidc ,zen` ©¦§©¥£¨¨¦¨¥

dxyr daeba `ed cner eretiya zen` yng mc` jldny

jkitle ,ea jldl gepe ,sewf eretiy oi`y `vnp ,[c xeiv] migth
`l` ,excwl e` eriladl minkg ea eliwd `läôé äãéãî BããBî§§¦¨¨¨

rwxw did eli`k ,dlibx dcicna xdd retiy lk z` cecnl yi -
.dwlg

:xg` ote`a df oic xn` `axy zxaeqd drc d`ian `xnbdáø©
éðúî ïúð áøc déøa àðeä`ax ly enya df oic did dpey -.àle÷ì ¨§¥§©¨¨©§¥§¨

,dpey did jkeeðL àì ,àáø øîàriladl jixvy dpyna minkg ¨©¨¨Ÿ¨
,excwl e` xdäøNò èwìúnä øäa àlàmigthLîç CBzî,zen` ¤¨¨¨©¦§©¥£¨¨¦¨¥

e` eriladl minkg ekixvd jkitle ,jk lk sewf epi`y epiidc
,excwläøNò èwìúnä øäa ìáàmigthòaøà CBzî,zen` £¨¨¨©¦§©¥£¨¨¦©§©

adl minkg ekixvd `l ,xzeia sewf eretiyy`l` ,xcwl e` ril
,Bì CìBäå BãîBàjiynie ,xdd ly eagex z` xryiy dfa ic §§¥

.ezcicna
,ezcnl xfege erilan xdl ribd :dpyna epipyàöé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¥¥

.íeçzì õeç©§
:`xnbd zxxanàîòè éàîccend oi`y xacd mrh `ed dn - ©©§¨

.dcicnd jxevl megzd on z`vl i`yx
:`xnbd zx`an,àðäk áø øîàmeyn `ed xacd mrhànL ,äøéæb ¨©©©£¨§¥¨¤¨

eøîàéxird inegzl uegn cner ccend z` mi`exd miyp`d Ÿ§
yïéîeçz úcîxird ly.ïàëì äàauegn eze` mi`exd ,xnelk ¦©§¦¨¨§¨

,xird inegz jeza `vnp cner `ed eay mewndy exaqi megzl
exq` jkitle ,drlad jxevl wx myl `viy mircei mpi` mde

.xird inegzl uegn riladl minkg eilr
:dpyna epipy,Bòéìáäì ìBëé Bðéà íài`pi xa i`zqec iax xn` efa ¦¥¨§©§¦

.mixda oixcwny izrny ,xi`n iax meyn
:xeciwd ote` z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéøc÷î ãöék,mixdad ccendïBzçzdcicnd lag z` fge`ãâðk ¥©§©§¦©§§¤¤
,Baìd ccend eli`eïBéìòlagd z` fge`åéúBìbøî ãâðk,[eilbx-] ¦¤§§¤¤©§§¨

xeriy sqeezi ef dcicn ici lre ,xyi ewa cner lagdy `vnpe
xyi ghya dcicna ixdy ,eaill oeilrd ly eilbx oiay yxtdd

.mail cbpk lagd feg`l miccend ipy mikixv
ïðéèé÷ð ,éiaà øîày ,epicia `id zxeqn -ìáça àlà ïéøc÷î ïéà ¨©©©¥§¦¦¨¥§©§¦¤¨§¤¤

.úBnà òaøà ìL¤©§©©
ïéøc÷î ïéà (ïðéèé÷ð) ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàmixdd z` ¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦¦¨¥§©§¦

zei`bdea àìz`ad jxevl llgd l` zekenqd mixrd zcicn Ÿ§
a àìå ,äôeøò äìâòmegz zcicnèì÷î éøò,gvexd z` helwl ¤§¨£¨§Ÿ§¨¥¦§¨

äøBz ìL ïäL éðtîjkitle ,od dxezd on el` zecicny xg`n - ¦§¥¤¥¤¨
jkitle ,`ed minkg ixacn zay inegz oic la` ,oda lwdl oi`

.ezcicna eliwd

äðùî
:zay inegz zcicna mipey mipic zyxtn ef dpynïéããBî ïéàz` ¥§¦

xird inegzïî àlàmc` [ici lr-]äçîenä.dcicna iwa - ¤¨¦©§¤
äaéømegzd z` ccend,øçà íB÷îì èòéîe ãçà íB÷îìepiidc ¦¨§¨¤¨¦¥§¨©¥

zigxfn oxwa oebk ,zenewn ipya cg` cvl xird megz z` ccny
cg`a xird megz z` daxde ,zinexc zigxfn oxwae zipetv

,[e xeiv] ipyd on xzei zenewnd,äaéøL íB÷îì ïéòîBLmiraewe §¦§¨¤¦¨
lwdl zelzl yiy ,hriny mewna s` ef dcin itl megzd z`

.hriny mewna jxevd itk lagd z` gzn `ly
.äaeøîì ïéòîBL ãçàì èòéîe ãçàì äaéøeccny ote`a ,xnelk ¦¨§¤¨¦¥§¤¨§¦©§¤

zcina mdn cg` daxde ,mewn eze`a megzd z` miyp` ipy
.hriny dfl `le daxdy dfl ep` mirney ,exiagn xzei megzd

ãáò eléôàåe,úaL íeçz ïàk ãò øîBì ïéðîàð äçôL eléôà,epiidc ©£¦¤¤£¦¦§¨¤¡¨¦©©¨§©¨
.df mewn cr ribde megzd ccny ccend z` e`xy mixne`y

itl ,el` mipic lka oinegzd zcicna miliwny xacd mrheàlL¤Ÿ
øácä úà íéîëç eøîàick oinegz xeqi` oic z` -àlà øéîçäì ¨§£¨¦¤©¨¨§©£¦¤¨

ick.ì÷äìeraw megzl uegn z`vl `ly minkg exfbyk ,xnelk §¨¥
.mda lwdl ozip `l` el` mipica xingdl jixv oi`y dligzn
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

àøîâ
oirney xg` mewnl hrine cg` mewnl daix :dpyna epipy
mirney oi`y `id dpynd zpeeky ,`xnbd dxaq .daixy mewnl
elit` cvd eze`a jlil mi`yx oi`y ,epiidc ,llk hriny mewnl
.`id zirhen my ezcicny ep` milezy itl ,hriny mewnd cr

wx ike :`xnbd ddnz jk lreïéà äaéøL íB÷îì,el mirney - §¨¤¦¨¥
la`àì èòénL íB÷îìmiiz`n llka' ixde ,el mirney oi` - §¨¤¦¥Ÿ

lk ,daixy mewnl jlil el ep` mirneye xg`ny ,`vnpe ,'dpn
.hriny mewn cr jlil el renyl epl yiy oky

mewnl wx jlil el mirneyy dpynd zpeek oi` :`xnbd zx`an
`l` ,hriny mewnl `le daixyàîéàel mirney ,jk xen` - ¥¨

jlil,äaéøL íB÷îì óàitk hriny mewna s` jlil xzen ,xnelk ©§¨¤¦¨
`id daexnd dcicndy ep` milezy itl ,daixy mewna xeriyd
lagd gzn `ly zngn `id zhrend dcicnd eli`e ,dpekpd

.ie`xk
:dpyna epipy'åë ãçàì èòéîe ãçàì äaéø.daexnl oirney ¦¨§¤¨¦¥§¤¨

ipya mc` ccn m`y `id dpynd zpeek o`k s`y ,`xnbd dxaq
.daixy mewnl mirney ,xg`a hrine mdn cg`a daixe ,zenewn

:`xnbd dywn jk lreez àädf sqep oic -Cä eðiéä ,él änì- ¨¨¨¦©§©
mewnl daix m`y dpyna lirl x`azpy oicd enk ynn df ixd

.daixy mewnl oirney xg` mewnl hrine cg`
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäm`y ,xnel dpynd zpeek `id jk - ¨¦¨¨©

äaéømc`ãçàmegzd zcicnaèòéîemc`ãçà,ezcicnaïéòîBL ¦¨¤¨¦¥¤¨§¦
.äaéøL äæìdwqry ote` eze`a o`k zwqer dpynd oi` ,xnelk ¨¤¤¦¨

miyp` ipya `id zwqer `l` ,zenewn ipya dcicna dligzn
megzd zcicna daxd mdn cg` ,mewn eze`a megzd eccny
ly ezcicn xg` mikledy dpynd zxne` jk lre ,hrin ipyde

.lwdl daxnd
:mipyd zcicn oia yxtdd `di dnk cr zx`an `xnbdøîà̈©

,éiaàz` mc` ipa ipy eccny ote`ay ,dpyna x`azpy df oic ©©¥
`l` ,oipr lka epi` ,lwdl daxnd xg` ep` mikled megzd eze`

,xaca yi i`pz.àðBñëìàa øéòä úcnî øúBé äaøé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©§¤¥¦¦©¨¦§£©§¨
yxtdd z` zelzl xyt`y ote`a wx xn`p df oic ,xnelk
hren yxtd m`y .megzd zcicna drh hrnndy jka mdipiay
s`e ,egek lka lagd gzn `l hrnndy jka ezelzl ozip `ed
oica drh hrnndy jka ezelzl ozip `ed daexn yxtd m`
oeqkl`a xird ly dn` miitl` megz ccny ,epiidc .oeqkl`d
z` hriny `vnpe ,miccvd oia heg gzn okn xg`le ,zepxwd on
rax` sl`e zepxwa dn` miitl` `l` epi`y ,xird megz zcin
daxnd eli`e ,[` xeiv] xird rvn`a zen` dpenye mixyr ze`n
on oeqkl`a dn` ze`n dpenye miitl` ccne ,dkldk dyr
xird inegzy `vnpe ,miccvd oia heg gzn okn xg`le ,zepxwd
yxtdd m` la` ,[a xeiv] cv lkl xird rvn`a dn` miitl` md
mizye miray ze`n yng ly] df xeriyn xzei `ed mdipiay
mikled oi` ,[zepxwa dn` ze`n dpeny e` ,xird rvn`a zen`

.hrnnd drh dna zelzl epl oi`y itl ,lwdl daxnd xg`
:dpyna epipy.ì÷äì àlà øéîçäì øácä úà íéîëç eøîà àlL¤Ÿ¨§£¨¦¤©¨¨§©£¦¤¨§¨¥

:`xnbd dywnàéðúäåy `ziixaa epipy ixde -íéîëç eøîà àì §¨©§¨Ÿ¨§£¨¦
øácä úà[oinegz oic-].øéîçäì àlà ì÷äì ¤©¨¨§¨¥¤¨§©£¦

:`xnbd zvxzn,àðéáø øîà,`id jk epzpyn zpeekàìexn` ¨©¨¦¨Ÿ
oinegz oic minkgéøác ìò øéîçäì àlà äøBz éøác ìò ì÷äì§¨¥©¦§¥¨¤¨§©£¦©¦§¥

,äøBz,zaya megzl uegn z`vl mc` i`yx dxezd on ixdy ¨
,dxez oicn xzei exingdy `vnpe ,`vil `ly exfb minkge

åoic mpn`ïéîeçú`ed,ïðaøceay wtq lka oecl yi jkitle §§¦§©¨¨
.'`lewl opaxc `witq' epicia `ed llk ixdy ,lwdl

`l` lwdl minkg exn` `ly `ziixaa x`azpy dn ,xnelk
lr minkg exingd dfay ,oinegz zxifb xwir itlk epiid xingdl
xingdl minkg exn` `ly dpyna x`azpy dn mpn` ,dxez oic
dfay ,el` mipica mixxerznd zewitq itlk epiid lwdl `l`

on epi` oinegz oic xwiry oeik ,xingdl `le lwdl mikled
.minkg ixacn `l` dxezd

äðùî
,df wxtay zeipynd x`yk ,oinegz ipica zwqer dpi` ef dpyn

ze`ean iteziye zexivg iaexir oica `l`.
dncwd micwdl yi ,dpynd zwqer eay oicd z` x`al ick
mikixv xird lka lehlhd z` xizdl mivexd xir ixiic .dxvw
okn xg`le ,dnvr ipta xvg lk ,zexivg iaexir gipdl dligz
i`pza ,z`f lk .xird ixiic lkl cg` 'ze`ean seziy' gipdl
mpn` .dkeza zxaer miaxd zeyx oi`e ,zevign ztwen xirdy
lehlhd xzid mrhy miyp`d ercii `ly minkg eyyg oiicr
,miaxd zeyxa lhlhl xzeny exaqie ,aexird iptn `ed xira
.aexird meyn `ed xzidd mrhy xkid zeyrl ekixvd jkitle
`l` ,zg`k dlek xird z` miaxrn oi`y ici lr `ed df xkide
,mnvrl aexir migipn mherine ,eicgi miaxrn xird iyp` aex
`l` df oic minkg exn` `l mpn` .dfl dfn lhlhl md mixeq`e
,miaxd zeyxa da lhlhl e`eaiy yegl yiy ,'miax ly xir'a
xir' oic x`azi ef dpyna .dfk yyg oi`y 'cigi ly xir'a `le

.jtidle 'miax ly xir' ziyrpy 'cigi ly
,ãéçé ìL øéòeid `ly itl ,cigid zeyxk zipecipd xir ,xnelk ¦¤¨¦

,mc` ipa `eaix miyiy cinz da miqpkpúéNòðåokn xg`lìL §©£¥¤
,íéaømi`ae miweey da erawpy e` ,mixiic da etqezpy ici lr ©¦

`eaix miyiy da miqpkp dzrne ,mixg` zenewnn miyp` mdil`
,mc` ipadlek úà ïéáøòîxiiyl jixv oi`e ,cg` aexira zg`k §¨§¦¤¨

x`yd mr eaxri `ly xird ixiicn zvwn.
xir ixiic lkl cg` aexir gipdl minkg exq`y it lr s` ,xnelk
,mnvrl aexir xird ixiicn zvwn egipiy exfb `l` ,miax ly
,aexird iptn `ed xira lehlhd xzid mrhy xkip `diy ick
dzidy xir mewn lkn ,miaxd zeyxa lhlhl e`eai `le
ly xirk df oiprl zipecip miax ly ziyrpe cigi ly dligzn

.df xkid minkg da ekixvd `ly ,cigi
ådzidy xir,ãéçé ìL úéNòðå íéaø ìLda miqpkp eidy ,xnelk §¤©¦§©£¥¤¨¦

da mixiicd ehrnzp okn xg`le ,mc` ipa `eaix miyiy dligzn
,`eaix miyiy mda oi`e dkeza mixaerd e`dlek úà ïéáøòî ïéà¥§¨§¦¤¨

,zg`kdì äöeç äNò ïk íà àlàzvwn xiiyy xnelk ,xeiy ¤¨¦¥¨¨¨¨
m` elit`e ,xird aexira mitzzyn mpi` mdixiicy zenewn
yegl yiy itl ,`ed xacd mrhe .dl jenqa xirl uegn md mixc
,zg`k dlek z` eaxrie miax ly xir zeidl ef xir aeyz `ny
e`eaie ,aexird meyn `ed lehlhd xzid mrhy xkip `di `le

.miaxd zeyxa lhlhl
`ed xeiyd xeriyekixiic xtqnøéòdnyy dphw,'äLãç' §¦£¨¨

aLux`.ïéøBic íéMîç da LiL ,äãeäéxiiyl jixvy ,epiidc ¤§§¨¤¥¨£¦¦¦¦
el` .xird ipa x`y mr eaxri `ly miza miyingéaø éøác¦§¥©¦

,øîBà ïBòîL éaø .äãeäéxiiyl ic `l` ,jk lk xiiyl jixv oi` §¨©¦¦§¥
ìLìL úBøéöç L[odn zg` lka yiy-]íézá [éðL] éðLegipi mdy ¨Ÿ£¥¤§¥§¥¨¦

.xird aexira etzzyi `le mnvr ipta aexir

àøîâ
:miax ly ziyrpd cigi ly xir `id efi` zxxan `xnbdéëéä¥¦

éîcepivn okid -,äãeäé áø øîà .íéaø ìL úéNòðå ãéçé ìL øéò ¨¥¦¤¨¦§©£¥¤©¦¨©©§¨
àúeìb Léøc àzø÷ñéc ïBâkdligzay ,dlebd y`x ly xird - §¦§©§¨§¥¨¨

eaxzp okn xg`le ,mc` ipa `eaix miyiy da miqpkp eid `l
.dixiic

:dcedi ax ixac lr dywn `xnbdïîçð áø déì øîà,dcedi axl ¨©¥©©§¨
àîòè éàîcigi ly xirl `nbec z`ady xacd mrh `ed dn - ©©§¨

.`weeca dlebd y`x ly xird on miax ly ziyrpdàîéìéàm` - ¦¥¨
`l` xeiy `la dlek xird z` axrl dxizn dpynd oi`y xn`z
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פמשך בעמוד זר

ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâàì èòéîù íå÷îì.dpn miz`n llka yi `lde :dinza Ðêä åðééäepiidc Ð

.cg` mewnl epiid ,cg`ãçà èòéîå ãçà äáéø øîà÷ éëädf ,mc` ipa ipy meccny Ð

.daix dfe hrinàðåñëìàá øéòä úãîî øúåé äáøé àìù,lecb xeriy daix elit`c Ð

lagd zgizna ilzinl `kilciwa did df :opixn`c .oeqkl`d zerha dia opilz Ð

oxwd cbpk oinegz ly `lah gipde ,dcicna

mitl` ccn dfe (a,ep) oxn`ck ,oeqkl`a

oeqkl` lk zeiefd z` ciqtde ,oxwd rvn`n

jkn xzei daix m` la` .mitl` lyepl oi` Ð

.oeyla mbnbn iale .zelzl dnaìò ì÷äì àì
äøåú éøáãoinegza minkg exfby dn lk ÐÐ

`l `ziixe`cnc ,e`a dxez ixac lr xingdl

eda opilf` ,jkld .xefb edpi`e ,icin ixqzn

:opaxcn onvr oinegz `dc ,`lewloizipznøéò
ãéçé ìùmiyy cinz da oiqpkp eid `ly Ð

,miaxd zeyx `aiyg `le ,mc` ipa ly `eax

.xacn ilbcl `inc `lcíéáø ìù úéùòðåÐ

.miweey da erawp e` ,oixeic da etqezpy

äìåë úà ïéáøòîdize`ean oi`e ,dlgzak Ð

oi`y oebke .zg` xvgk `id ixdy ,oewiz oikixv

.dn` dxyr yy ly dxenb miaxd zeyx da

da yi m`ezeyxl `zpwz `xnba yxtn Ð

dkezay miaxd.ãéçé ìù úéùòðù íéáø ìùåÐ

cigi ly ziyrpc ab lr s`c opireny` `zeax

ly dzlgze li`ed ,dlek z` oiaxrn oi` Ð

ez`e miax ly `carzne `xcd `nlicc ,miax

`la miax ly xir axrl xeq`e ,dlek daexrl

,dxenb miaxd zeyx da oi`c ab lr s`e .xeiy

xeiy `edde .miaxd zeyx zxez gkzyz `ly

.`ed aexir meyn `nrhc `xkid iedíà àìà
äì äöåç äùò ïëx`y mr eaxir `ly ,xeiy Ð

.ocal `l` ,xirdäùãç øéòë.dny jk Ð

`xnbàîòè éàî`lc da `nrh elz Ð

miax ly ziyrpe cigi ly xir zgkyn

.izixg`àðîøä éáâ íéáø éçéëùã íåùîÐ

zeyx lehil ,`zelb yix epiidc ,lyend lv`

.jenqle zexeka xizdle oecléããäà éøëãîÐ

.miax ly `id ixde ,miax ly ixyinl ez` `lc

éããäà éçéëù àúáùã àøôöárenyl Ð

.dyxcïîçð éáø øîà àìàcigi ly xir lk Ð

.`ixy miax ly ziyrpeéàåæúðã àúø÷ñéã ïåâë.yi`d eze` ly jxk Ðíéáøä úåùøå
äëåúá úøáåò.agex dn` dxyr yy ly Ðïàëî éçìå ïàëî éçìzeyx iy`xl Ð

.miax lyae .oiyletn miaxd zeyx iy`xy ,opiwqr dneg mdl oi`y zexiirae .miaxd

zeyxk eed oiyletnd dize`ean lkc ,`zpwz `dl opax exy `l ,miax ly `id ixde

`gken cigi ly xira la` miaxd zeyxa itlginc opaxcn `zpwz erae ,miaxd

.dizlinïéàöçì äúåà ïéáøòî ïéàå`id `cg `xwirnc oeikc Ð,ipd` ipd ixq` Ð

.edlek` dxq`c ,ea dtzzyp `le zexivgd on cg` gkyy ieank `iedeéåáî éåáî åà
.iccd` exqil inp `zyd :jixt onwle Ð
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íå÷îì.dpn miz`n llka yi `lde :qxhpewd yxit Ð `l hriny mewnl oi` daixy

mewn cr oikled `l` ,hriny mewnl oirney oi` i`cec ?`iyw i`nc :dnize

`ed `wec daixy mewnlc .xity iz` `lÐdaixy mewnl s` ipync `pyil :cere .daexnd

mewna s`c dil rnyn Ð daixy mewnl oikledc :yxtl d`xpe .daixy mewnl s` `le

cr dcnd oi`iven gex eze`n ,ipy cvn hriny

mewnn opilf`c idp :dinzne .daixy mewn cbpk

mewnl ,oiiv xityc xne`e oiivy mewn cr daixy

yie ?oiiv xityc xninl ol zi` inp hriny

oicceny dti dcicnae oixeciwae drlada zelzl

dlzp `le yng jezn dxyr hwlznd xda

oky lke ,daixy mewnl s` :ipyne !zerha

zqxib .xingdl hriny mewn xg` inp opilf`c

.oeqkl`e ezcnn daxi `ly calae :l`ppg epiax

."oeqkl`e" opiqxb `l` "oeqkl`a" qixb `le

`inec ied `le .cg` cvn odipy eccny ixiine

oeiv wigxd oexg`d m`c :eyexit ikde ,`yixc

oi` ,oeqkl`e xird zcnk oey`xd on xzei ely

oey`xdy xnel epl yi `l` ,drhy xnel epl

ik ,zinexc ziaxrn oxwa xirl ely oeiv xviw

dylye mipy `l` xira eid `l dry dze`a

ccn dfe ,myn ccne zipetv zigxfn oxwa miza

.drh `le xird dayiizpy xg`

åìéôàm`e Ð 'ek mipn`p dgty elit` car

,on`p epi` cg` cr elit` `de :xn`z

mipn`p el` :(`,gk) zeaezkc ipy wxta `ipzck

ly eci azk edf :ophewa e`xy dn olceba cirdl

dl iwene .zaya oikldn epiid o`k cre ,`a`

ipta lecbc rnyn .enr lecb yic `ede Ð `xnba

lecba ixii` inp ikdc :xnel yie !onidn `l envr

.my yxit xake li`ed ,yxtl o`k yg `le ,enr

enr lecbc `ede mzd xn`wc `dc :xnel yi cere

yi`` i`w `l jgxk lrc .edlek` i`w `l Ð

,eznexza lek`l xtqd zian `vei didy ipelt

`dc ,cegl lecba ibqe opaxc dnexza dl iwenc

.oiqgeil opaxc dnexzn oilrn oi`

ïéîåçúå`ziixe`c ded i` rnyn Ð opaxc

dyrnc ab lr s`e .ipnidn `l Ð

mexzle xewipe dhigya miypl oipin`ny mei lka

ziyrpy mcew dcia iedc meyn epiid Ð dlg

zwicaa ith ohw on`p ikdle .dcia llk ied `l Ð oinegz la` .hegyl dcia ied ,dhigyd

.ecia ung zwicac meyn ,oikldn epiid o`k cr :xnel ephewa on`p epi`y ,oinegzan ung

ied i`c rnyn ,opaxca opax edepnidc micare miypa ung zwica iab xn`wc `de

gxehe wecwc jixv ung zwicac meyn epiid !eciac ab lr s` ,mepnid `l Ð `ziixe`c

o`n `ki`c ,inlyexia rnyn oke .xg` mewnn ith miypd zelvrl yegl yi jkitl ,lecb

.`edy lk zewceae ,zelivr ody iptn ung zwicaa zepn`p opi` miypc xn`cøéòly

inc `lc ,miaxd zeyx aiyg `le ,`eax miyy cinz ea oiqpkp `ly :qxhpewa yxit Ð cigi

z` oiaxrn f` ,oiweey erawp e` ,oixeic da etqezipy Ð miax ly ziyrpe .xacn ilbcl

zeyx da oi`y oebk ,zg` xvgk `id ixdy oewiz oikixv dize`ean oi`e .dzlgzak dlek

`lcn ,dxenb miaxd zeyxa ixii` `l oizipzn i`cec ,enr oicde .qxhpewd oeyl o`k cr .dkezay miaxd zeyxl `zpwz :`xnba yxtn Ð da yi m`e .dn` dxyr yy ly dxenb miaxd

dxyr yy agxa ixii` `l inp `xnba ,edine .miaxd zeyx axrl dcedi iaxc `zpwz edl zilc opaxk inp oizipzn `iz`e .`xnba `ziixaa ipzwck ,dkeza zxaer miaxd zeyxe :ipzw

.(`,e) `nw wxta epyxitck ,dxewe igla dcedi iax ixy ied `l yilye dn` dxyr ylyn ithc ,dn`yi `l` ,dn` dxyr yy agx epi`y Ð dkeza zxaer miaxd zeyxe :xnel yi `l`

wxta epyxitck (`,f) zayc `nw wxtc oicenrd oia enk ,dn` dxyr yy `kilc dkezl s` miaxd zeyx iede ,efl efn xird jxc oirweae ,o`kne o`kn dn` dxyr yy agx miaxd zeyx

(a cenrl jiiy) .(a,e) `nwïàîë,ipyd cvl miaxd zeyx dlek aizile envr ipta ieane iean lk cg` cvn eaxriy ,oi`vgl eaxri inp dkx`l ,opaxle :xn`z m`e Ð `aiwr iaxk `lc

dnewna `ly zxqe` dpi` dnewna zxzend iniptd lbxÐ efn miptl ef zexivg ipyc ,inc `lc :xnel yie !onewna `ly exq`i `le enewna cg`e cg` lk oixzen ieane iean lk ipa `zydc

lkc iab lr s` ,`kd la` .dnewna `ly dpeviga zinipt `iede ,did dpevig ipal dpevigd xvgc yinyz xwirc .dpeviga ynzydln `wlzqne `ynzyne `ycl `cg`c ,dpevigd lr

zexivg izyl `zyd incn oiaxrnc dagxle .ipdl enk ipdl ied miaxd zeyxc `ed onewn `dc ,cg`d cv lr miaxd zeyx ixq`c opax ecen Ð enewna cg`e cg` lk xzen ieane iean

,llk miaxd zeyxn wlzqdl ivn `lc ,oiaxrn oi` dagxl elit` xn`w ixn`c `ki`cae .xg`d gzt cva df gzt ipa ynzydl oikixv oi`e ,el`l oke ,gzte miaxd zeyx el`l yic meyn

.ecbpk miaxd zeyx edl zi`c ab lr s`
ziniptc
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ריט ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâàì èòéîù íå÷îì.dpn miz`n llka yi `lde :dinza Ðêä åðééäepiidc Ð

.cg` mewnl epiid ,cg`ãçà èòéîå ãçà äáéø øîà÷ éëädf ,mc` ipa ipy meccny Ð

.daix dfe hrinàðåñëìàá øéòä úãîî øúåé äáøé àìù,lecb xeriy daix elit`c Ð

lagd zgizna ilzinl `kilciwa did df :opixn`c .oeqkl`d zerha dia opilz Ð

oxwd cbpk oinegz ly `lah gipde ,dcicna

mitl` ccn dfe (a,ep) oxn`ck ,oeqkl`a

oeqkl` lk zeiefd z` ciqtde ,oxwd rvn`n

jkn xzei daix m` la` .mitl` lyepl oi` Ð

.oeyla mbnbn iale .zelzl dnaìò ì÷äì àì
äøåú éøáãoinegza minkg exfby dn lk ÐÐ

`l `ziixe`cnc ,e`a dxez ixac lr xingdl

eda opilf` ,jkld .xefb edpi`e ,icin ixqzn

:opaxcn onvr oinegz `dc ,`lewloizipznøéò
ãéçé ìùmiyy cinz da oiqpkp eid `ly Ð

,miaxd zeyx `aiyg `le ,mc` ipa ly `eax

.xacn ilbcl `inc `lcíéáø ìù úéùòðåÐ

.miweey da erawp e` ,oixeic da etqezpy

äìåë úà ïéáøòîdize`ean oi`e ,dlgzak Ð

oi`y oebke .zg` xvgk `id ixdy ,oewiz oikixv

.dn` dxyr yy ly dxenb miaxd zeyx da

da yi m`ezeyxl `zpwz `xnba yxtn Ð

dkezay miaxd.ãéçé ìù úéùòðù íéáø ìùåÐ

cigi ly ziyrpc ab lr s`c opireny` `zeax

ly dzlgze li`ed ,dlek z` oiaxrn oi` Ð

ez`e miax ly `carzne `xcd `nlicc ,miax

`la miax ly xir axrl xeq`e ,dlek daexrl

,dxenb miaxd zeyx da oi`c ab lr s`e .xeiy

xeiy `edde .miaxd zeyx zxez gkzyz `ly

.`ed aexir meyn `nrhc `xkid iedíà àìà
äì äöåç äùò ïëx`y mr eaxir `ly ,xeiy Ð

.ocal `l` ,xirdäùãç øéòë.dny jk Ð

`xnbàîòè éàî`lc da `nrh elz Ð

miax ly ziyrpe cigi ly xir zgkyn

.izixg`àðîøä éáâ íéáø éçéëùã íåùîÐ

zeyx lehil ,`zelb yix epiidc ,lyend lv`

.jenqle zexeka xizdle oecléããäà éøëãîÐ

.miax ly `id ixde ,miax ly ixyinl ez` `lc

éããäà éçéëù àúáùã àøôöárenyl Ð

.dyxcïîçð éáø øîà àìàcigi ly xir lk Ð

.`ixy miax ly ziyrpeéàåæúðã àúø÷ñéã ïåâë.yi`d eze` ly jxk Ðíéáøä úåùøå
äëåúá úøáåò.agex dn` dxyr yy ly Ðïàëî éçìå ïàëî éçìzeyx iy`xl Ð

.miax lyae .oiyletn miaxd zeyx iy`xy ,opiwqr dneg mdl oi`y zexiirae .miaxd

zeyxk eed oiyletnd dize`ean lkc ,`zpwz `dl opax exy `l ,miax ly `id ixde

`gken cigi ly xira la` miaxd zeyxa itlginc opaxcn `zpwz erae ,miaxd

.dizlinïéàöçì äúåà ïéáøòî ïéàå`id `cg `xwirnc oeikc Ð,ipd` ipd ixq` Ð

.edlek` dxq`c ,ea dtzzyp `le zexivgd on cg` gkyy ieank `iedeéåáî éåáî åà
.iccd` exqil inp `zyd :jixt onwle Ð
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íå÷îì.dpn miz`n llka yi `lde :qxhpewd yxit Ð `l hriny mewnl oi` daixy

mewn cr oikled `l` ,hriny mewnl oirney oi` i`cec ?`iyw i`nc :dnize

`ed `wec daixy mewnlc .xity iz` `lÐdaixy mewnl s` ipync `pyil :cere .daexnd

mewna s`c dil rnyn Ð daixy mewnl oikledc :yxtl d`xpe .daixy mewnl s` `le

cr dcnd oi`iven gex eze`n ,ipy cvn hriny

mewnn opilf`c idp :dinzne .daixy mewn cbpk

mewnl ,oiiv xityc xne`e oiivy mewn cr daixy

yie ?oiiv xityc xninl ol zi` inp hriny

oicceny dti dcicnae oixeciwae drlada zelzl

dlzp `le yng jezn dxyr hwlznd xda

oky lke ,daixy mewnl s` :ipyne !zerha

zqxib .xingdl hriny mewn xg` inp opilf`c

.oeqkl`e ezcnn daxi `ly calae :l`ppg epiax

."oeqkl`e" opiqxb `l` "oeqkl`a" qixb `le

`inec ied `le .cg` cvn odipy eccny ixiine

oeiv wigxd oexg`d m`c :eyexit ikde ,`yixc

oi` ,oeqkl`e xird zcnk oey`xd on xzei ely

oey`xdy xnel epl yi `l` ,drhy xnel epl

ik ,zinexc ziaxrn oxwa xirl ely oeiv xviw

dylye mipy `l` xira eid `l dry dze`a

ccn dfe ,myn ccne zipetv zigxfn oxwa miza

.drh `le xird dayiizpy xg`

åìéôàm`e Ð 'ek mipn`p dgty elit` car

,on`p epi` cg` cr elit` `de :xn`z

mipn`p el` :(`,gk) zeaezkc ipy wxta `ipzck

ly eci azk edf :ophewa e`xy dn olceba cirdl

dl iwene .zaya oikldn epiid o`k cre ,`a`

ipta lecbc rnyn .enr lecb yic `ede Ð `xnba

lecba ixii` inp ikdc :xnel yie !onidn `l envr

.my yxit xake li`ed ,yxtl o`k yg `le ,enr

enr lecbc `ede mzd xn`wc `dc :xnel yi cere

yi`` i`w `l jgxk lrc .edlek` i`w `l Ð

,eznexza lek`l xtqd zian `vei didy ipelt

`dc ,cegl lecba ibqe opaxc dnexza dl iwenc

.oiqgeil opaxc dnexzn oilrn oi`

ïéîåçúå`ziixe`c ded i` rnyn Ð opaxc

dyrnc ab lr s`e .ipnidn `l Ð

mexzle xewipe dhigya miypl oipin`ny mei lka

ziyrpy mcew dcia iedc meyn epiid Ð dlg

zwicaa ith ohw on`p ikdle .dcia llk ied `l Ð oinegz la` .hegyl dcia ied ,dhigyd

.ecia ung zwicac meyn ,oikldn epiid o`k cr :xnel ephewa on`p epi`y ,oinegzan ung

ied i`c rnyn ,opaxca opax edepnidc micare miypa ung zwica iab xn`wc `de

gxehe wecwc jixv ung zwicac meyn epiid !eciac ab lr s` ,mepnid `l Ð `ziixe`c

o`n `ki`c ,inlyexia rnyn oke .xg` mewnn ith miypd zelvrl yegl yi jkitl ,lecb

.`edy lk zewceae ,zelivr ody iptn ung zwicaa zepn`p opi` miypc xn`cøéòly

inc `lc ,miaxd zeyx aiyg `le ,`eax miyy cinz ea oiqpkp `ly :qxhpewa yxit Ð cigi

z` oiaxrn f` ,oiweey erawp e` ,oixeic da etqezipy Ð miax ly ziyrpe .xacn ilbcl

zeyx da oi`y oebk ,zg` xvgk `id ixdy oewiz oikixv dize`ean oi`e .dzlgzak dlek

`lcn ,dxenb miaxd zeyxa ixii` `l oizipzn i`cec ,enr oicde .qxhpewd oeyl o`k cr .dkezay miaxd zeyxl `zpwz :`xnba yxtn Ð da yi m`e .dn` dxyr yy ly dxenb miaxd

dxyr yy agxa ixii` `l inp `xnba ,edine .miaxd zeyx axrl dcedi iaxc `zpwz edl zilc opaxk inp oizipzn `iz`e .`xnba `ziixaa ipzwck ,dkeza zxaer miaxd zeyxe :ipzw

.(`,e) `nw wxta epyxitck ,dxewe igla dcedi iax ixy ied `l yilye dn` dxyr ylyn ithc ,dn`yi `l` ,dn` dxyr yy agx epi`y Ð dkeza zxaer miaxd zeyxe :xnel yi `l`

wxta epyxitck (`,f) zayc `nw wxtc oicenrd oia enk ,dn` dxyr yy `kilc dkezl s` miaxd zeyx iede ,efl efn xird jxc oirweae ,o`kne o`kn dn` dxyr yy agx miaxd zeyx

(a cenrl jiiy) .(a,e) `nwïàîë,ipyd cvl miaxd zeyx dlek aizile envr ipta ieane iean lk cg` cvn eaxriy ,oi`vgl eaxri inp dkx`l ,opaxle :xn`z m`e Ð `aiwr iaxk `lc

dnewna `ly zxqe` dpi` dnewna zxzend iniptd lbxÐ efn miptl ef zexivg ipyc ,inc `lc :xnel yie !onewna `ly exq`i `le enewna cg`e cg` lk oixzen ieane iean lk ipa `zydc

lkc iab lr s` ,`kd la` .dnewna `ly dpeviga zinipt `iede ,did dpevig ipal dpevigd xvgc yinyz xwirc .dpeviga ynzydln `wlzqne `ynzyne `ycl `cg`c ,dpevigd lr

zexivg izyl `zyd incn oiaxrnc dagxle .ipdl enk ipdl ied miaxd zeyxc `ed onewn `dc ,cg`d cv lr miaxd zeyx ixq`c opax ecen Ð enewna cg`e cg` lk xzen ieane iean

,llk miaxd zeyxn wlzqdl ivn `lc ,oiaxrn oi` dagxl elit` xn`w ixn`c `ki`cae .xg`d gzt cva df gzt ipa ynzydl oikixv oi`e ,el`l oke ,gzte miaxd zeyx el`l yic meyn

.ecbpk miaxd zeyx edl zi`c ab lr s`
ziniptc
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àøîâäaéøL íB÷îì¯èòénL íB÷îì ,ïéà¯ ¦§¤¦¨¦¦§¤¦¥
ãçàì äaéø" .äaéøL íB÷îì óà :àîéà !?àì̈¥¨©¦§¤¦¨¦¨§¤¨
!Cä eðééä ?éì änì ez àä ."'åë ãçàì èòéîe¦¥§¤¨¨¨¨¦©§©

ãçà èòéîe ãçà äaéø :øîà÷ éëä¯äæì ïéòîBL ¨¦¨¨©¦¨¤¨¦¥¤¨§¦¨¤
øúBé äaøé àlL ãáìáe :ééaà øîà .äaéøLúcnî ¤¦¨¨©©©¥¦§©¤Ÿ©§¤¥¦¦©

øácä úà íéîëç eøîà àlL" .àðBñëìàa øéòä̈¦©£©§¨¤Ÿ¨§£¨¦¤©¨¨
çäìíéîëç eøîà àì :àéðúäå ."ì÷äì àlà ,øéî §©§¦¤¨§¨¥§¨©§¨Ÿ¨§£¨¦

àì :àðéáø øîà !øéîçäì àlà ,ì÷äì øácä úà¤©¨¨§¨¥¤¨§©§¦¨©¨¦¨Ÿ
,äøBú éøác ìò øéîçäì àlà ,äøBú éøác ìò ì÷äì§¨¥©¦§¥¨¤¨§©§¦©¦§¥¨

.ïðaøc ïéîeçúeäðùîìL úéNòðå ãéçé ìL øéò §¦§©¨©¦¤¨¦§©£¥¤
íéaø¯ìL úéNòðå íéaø ìLå .dlek úà ïéáøòî ©¦§¨§¦¤¨§¤©¦§©£¥¤
ãéçé¯äNò ïk íà àlà ,dlek úà ïéáøòî ïéà ¨¦¥§¨§¦¤¨¤¨¦¥¨¨

íéMîç da LiL ,äãeäéaL äLãç øéòk dì äöeç¨¨§¦£¨¨¤¦¨¤¥¨£¦¦
ìL :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,ïéøeicL ¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨

.íézá éðL ìL úBøéöçàøîâìL øéò éîc éëéä £¥¤§¥¨¦¥¦¨¥¦¤
ïBâk :äãeäé áø øîà ?íéaø ìL úéNòðå ãéçé̈¦§©£¥¤©¦£©©§¨§

:ïîçð áø déì øîà .àúeìb Léøc àzø÷ñéàcéàî §¦§©§¨§¥¨¨£©¥©©§¨©
?àîòèéøkãî àðîøä éab éçéëLc íeMî àîéìéà ©§¨¦¥¨¦¦§¦¦©¥©§¨¨©§©¦
éããäà¯éçéëL àúaLc àøôöa éîð ìàøNé eälek ©£¨¥§¦§¨¥©¦§©§¨§©§¨§¦¦

ïBâk :ïîçð áø øîà àlà !éããä éabàzø÷ñéc ©¥£¨¥¤¨¨©©©§¨§¦§©§¨
.éàeæzðã:ïðaø eðzìL úéNòðå ãéçé ìL øéò §©§¦¨©¨©¦¤¨¦§©£¥¤

íéaøïéáøòî ãöék dëBúa úøáBò íéaøä úeLøe ©¦§¨©¦¤¤§¨¥©§¨§¦
ïàkî äøB÷ Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçì äNBò ?dúBà¨¤¤¦¦¨§¤¦¦¨¨¦¨
ïéáøòî ïéàå .òöîàa ïúBðå àNBðå ,ïàkî äøB÷å§¨¦¨§¥§¥¨¤§©§¥§¨§¦
éBáî éBáî Bà ,dlek Bà :àlà ,ïéàöçì dúBà¨©£¨¦¤¨¨¨¨
,íéaø ìL àéä éøäå íéaø ìL äúéä .Bîöò éðôa¦§¥©§¨§¨¤©¦©£¥¦¤©¦
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רכ
ezny ina cenr hp sc ± iyily wxtoiaexir

ãçà çúô àìà äì ïéàå.xacn ilbcl inc `le ,`id zyletn e`le Ðäëøåàì àìàÐ

dwelge gztl gztn zxaer miaxd zeyxe ,mkxe`l odiyelit igzt zeidl zexiir jxc

ipdc meyn ocal fld xar ipae ,ocal axrl oi`yx fld xar ipa oi` ,jkld .dkxe`l

ef miaxd zeyxe ,o`kle o`kl migzt jxc oiqpkpe oi`veie ,miaxd zeyx jda iqxc ipde

.iccd` ixq`e ,da oiaxern mleky mzxagn

äáçøì ìáàcg`d y`xl mixard ipy ipa Ð

cal ipyd y`xl mixard ipy ipae ,calÐ

`le el`n el` wlzqdl oileki ixdy ,oiaxrn

gzt el` odl oixxeae ,el` lr el`l jxc `di

el`e olv`yiaxe opaxc `zbelt .olv`y gzt

.(`,dr oiaexir) "xcd" wxta `aiwrìâø
äîå÷îá àìù úøñåà äîå÷îá úøúåîäoebk Ð

dgezt dpevigde ,efn miptl ef zexivg izy

zeyxl gzt dl oi` ziniptde miaxd zeyxl

`irain `le .dpevig jxc z`vei `l` ,miaxd

ipae ,ocal dpevigay oixeic eaxirc `kid

oixzen zeidl ocal odipia eaxir `l zinipt

envrl xvg yinyzadxeq`d lbx `iedc Ð

,dpevig` edcic lbxd zqixc dxq`c dnewna

,ixq` ediitebc xvgac oeikc .opaxl elit`

lr elgnie ,edcic `yc cginl edpitknl `kil

`l` .dpevigd lr odl yiy lbxd zqixc

`iedc ,dnvrl efe dnvrl ef eaxir elit`

dnewna zxzen zinipt,`aiwr iax bilt Ð

,dpevig` dxq` dcic lbxd zqixc :xne`e

inp ikde .dxeq` dpevige zxzen zinipte

.iccd` exqzipàùîúùîå àùã àãçà úéîéðôã
lr oitek ef oebk .dnewna zxzenc oeikc Ð

lr lbxd zqixc meid dl `di `ly mecq zcn

ynyze odipiay zlc xebqz `l` ,dpevigd

.dnewnaàëä ìáàly miaxd zeyx ixd Ð

rvn`a welig ea oi`y ,`ed cg` el` lye el`

`yc cegiz :xnel ,dvign ly fnx `le ekxe`

wlql zivn ikide ,dnewna dlek z` ynyze

?ipdn ipdéããäà éøñà éîð éåáîoeikc Ð

dlek z` oiaxrn eide ,ded cigi ly `xwirnc

cg` zeidl elbxedeelit`e .iccd` ixq` Ð

ieanl dxew e` igl `ki`.ipdn `l Ðãåáòã
ä÷ãelbc ,iean lk y`xa jenp gzt Ð

.dixagn cg lk iwelzq`l ediizrc`åçúôì
.exivg gztl Ðéåáîä ìò øñåà åðéà`l m` Ð

.wlzq`c dizrc` ilbc ,odnr szzypàìå
øåéù äì ÷áùly `id ixde miax ly xire Ð

ziyrpe cigi ly xir dil xn`wcn ,ded miax

,ded miaxc `zry `idd :`nl` miax ly

,ded miaxc inp `xwirn :edpi` dil exn`e

[dl ibq] cg` mzeqy dl ded dty` `l`

xn`e .cg` gzt `l` dl did `le ,digztn

elit`c lirl.dil ibq ded ikda miax lyíìåñ
.dznegl ueg ea oicxeie oilery Ðúøåú

åéìò äöéçîdnizqd z` lhan epi` :xnelk Ð

.gztk zeidlúåøéöç éúù ïéáù íìåñáoi`e Ð

odipia rax` agx mleqd dfe ,gzt odipiaÐ

opixn`c ,odipia gzte zexivg izyk `ed ixd

evx :(`,er oiaexir) "oelg" wxtaoiaxrn Ð

jxc efa ef eynzyie odizyl cg` aexir ,cg`

gzt ied `l i`c .oiwcqe miawp jxce ,lzekd daeb.oiwcqe oixeg jxc iyenzy`l evn `le ,cg` oiaxrn oi` Ðïéáøòî íéðù åöøxvg ly miza ipa onvrl el` ,oiaexir ipy Ð

.efa ef eynzyi `le onvrl el`e ,olek zeyx `edy xvgd jezl cg` lkl zcgeind zeyx ody odizan `ivedl df lr df exq`i `lyéëä ïîçð áø øîà éîåeilr dvign zxezc Ð

.`lewlúñôøîxvgl zqtxn ly mleq jxc oicxeie oilere olek igzt dl oigzete ,zeilr jxe` ipt lr zqtxn oiyere xvgl zegezte efl ef zekenq zeilr ixeic .frla x"iiecl` =

mipezgzd oixeicd mr oiaxrn opi` m` ,jkitl .`ied xvgd jxc miaxd zeyxl oz`ivie odilbx zqixce.xvgl mizad ilk `ivedl el` lr el` mixqe` Ð
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úéîéðôãlbxd zqixc dl `di `ly :qxhpewa yxity dne Ð `ynzyne `yc `cg`

dzid ok m`c ,lbxd zqixca `citw `kilc ,`wec e`l Ð dpevigd lr

,miaxd zeyxn dwlql epl oi`e .`wtp dpevig jxc `dc ,miaxd zeyxn ixnbl zwlzqn

ynzydln `yc cegiz `l` ?`kdn miaxd zeyx edl iwlqn ivn in :`kd opixn`ck

Ð oizrnyc dwc ziiyr oke .xn`w dpeviga

.jelid oiprl `l yinyz oiprlìáàin `kd

`cg` zinipt `wec :yexit Ð 'ek iwlqn ivn

xwirc ,dnewn dpi`y dpeviga ynzydln `yc

ipdl ied ,miaxd zeyx la` ,dpevig ipal dpevig

miaxd zeyxac :qxhpewd yxit mpgae .ipdl enk

xnel ,dvign fnx `le ,ekx` rvn`a welig oi`

.ynyze `yc cegizéåáîixq` inp iean

cigi ly `xwirnc oeik :qxhpewa yxit Ð iccd`

z` oiaxrn eide ,i`edcg` zeidl elbxede dlek

ieanl dxew e` igl `ki` elit`e .iccd` ixq` Ð

wxta xn`c ,wgvi epiaxl dywe .ipdn `l Ð

ivg el yi Ð iean ivgl igl dyer :(a,ci) `nw

lr s` envr ipta iean ivg ixzyn `nl` .iean

`ki` ,edine !cgi ieand lk axrl elbxedy it

ieanl zegezt zexivg `kilca `iddl `nwe`l

.oldle igld on

ãåáòãmixtq) drax` deab dvign Ð dwc

`ahvi` oebk ,migth (dxyr mixg`

lk y`xa jenp gzt :yxit qxhpewae .ieand ipta

"zebb lk" yixa xn`cn ,d`xp eyexitke .iean

dyre ezia iab lr diilr dpa :(a,ht oiaexir)

okzi `le ,olek oibbd lka xzed Ð dwc diptl

oiwxit seqa edine .gzt oeyl `l` my yxtl

.dvign Ð dwc :qxhpewd yxit

àìåxeiy dl way i`c rnynÐ xeiy dl way

iia` dil jixt ded `le ,xity ciar ded

yxitc qxhpewd itk rnyn ok m`e .icin

dil ipdn miax ly `id ixde miax lyc oizipzna

ipdnc :`fegn iab (`,q) onwl rnyn oke .xeiy

rnynck miax ly `idc ab lr s` xeiy dil

.miax ly dzid inp `xwirne ,(a,e) `nw wxta

hwpc `de .xeiy dkixv dzid `l Ð cigi ly i`c

opireny`l ,cigi ly ziyrpe miax ly oizipzna

.xeiy `ira Ð cigi ly ziyrpc ab lr s`c

àòáxa daxn" qxb `l Ð daxn 'ek dipin

`l ongp ax xne` did `l eilrc ,"dea`

.did eaxc ,dil ezivzúøåúmleqa eilr gzt

lwdl eilr dvign zxez Ð zexivg izy oiay

,zexivg izy oiay mleqa inp `evnl leki did

.zenleqa etvxy oebk
axrilc
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ãçà çút àlà dì ïéàå¯ïàî ,dlek úà ïéáøòî §¥¨¤¨¤©¤¨§¨§¦¤¨©
àpzàáøòéîc?íéaøä úeLødéøa àðeä áø øîà ©¨§¦©§¨§¨©¦¨©©¨§¥

ïk ìò øúé ,àéðúc ;àéä äãeäé éaø :òLBäé áøc§©§ª©©¦§¨¦§©§¨¨¥©¥
écéö éðLa íézá éðL Bì LiL éî :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¤¥§¥¨¦¦§¥¦¥

íéaøä úeLø¯Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçì äNBò §¨©¦¤¤¦¦¨§¤¦¦¨
eøîà .òöîàa ïúBðå àNBðå ,ïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷¨¦¨§¨¦¨§¥§¥¨¤§©¨§
ïéàå" :øî øîà .Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéà :Bì¥§¨§¦§¨©¦§¨¨©¨§¥
àlà eøîà àì :àtt áø øîà ."ïéàöçì dúBà ïéáøòî§¨§¦¨©£¨¦¨©©©¨Ÿ¨§¤¨

daçøì ìáà ,dkøàì¯ïàîk .ïéáøòî¯àìcéaøk §¨§¨£¨§¨§¨§¨§¦§©§Ÿ§©¦
,àáé÷òéàcàáé÷ò éaøk¯ìâø øîà àäúøzend £¦¨§¦§©¦£¦¨¨¨©¤¤©¤¤

àîéz eléôà !dîB÷îa àlL eléôà úøñBà dîB÷îa¦§¨¤¤£¦¤Ÿ¦§¨£¦¥¨
íúä àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¨¨¨¨©©¦£¦¨¨¨

¯,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézLa àlàúéîéðtcúéì ¤¨¦§¥£¥¦§¦¦¦§¦¦¥
àëä ìáà .àðéøçà àçúét dì¯éàäa é÷ôð éðä ¨¦§¨©£¦¨£¨¨¨¨¥¨§¦§©

øîà ,éøîàc àkéà .àçúét éàäa é÷ôð éðäå ,àçúét¦§¨§¨¥¨§¦§©¦§¨¦¨§¨§¦¨©
ìáà ,ïéáøòî àìc àeä dkøàì àîéz àì :àtt áø©©¨¨¥¨§¨§¨§Ÿ§¨§¦£¨
.ïéáøòî àì éîð daçøì eléôà àlà ,ïéáøòî daçøì§¨§¨§¨§¦¤¨£¦§¨§¨©¦Ÿ§¨§¦

ïàîk¯!àáé÷ò éaøkø àîéz eléôààì ïàk ãò ;ïða §©§©¦£¦¨£¦¥¨©¨©©¨¨
íúä ïðaø éøîà÷¯íéðôì Bæ úBøéöç ézLa àlà ¨¨§¦©¨©¨¨¤¨¦§¥£¥¦§¦

àMãì àãçà úéîéðtc ,Bfî.àLnzLîeàëä ìáà ¦¦§¦¦©£¨§©¨¦§©§¨£¨¨¨
¯:øî øîà .àëäî íéaøä úeLø é÷lñî eöî éî¦¨§©§¦§¨©¦¥¨¨¨©¨

àðL éàî ."Bîöò éðôa éBáî éBáî Bà ,dlek Bà"¨¨¨¦§¥©§©§¨
ïéàöçìcàìc¯éøñà éîð éBáî éBáî ,éããäà éøñàc §©£¨¦§¨§¨§¦©£¨¥¨¨©¦¨§¦

éëå .äwc ãeáòc ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä !éããäà©£¨¥¨¨§©¨§¦©§§©©¨§¦
ãçà :àcñç áø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc àä̈§¨©©¦¦©¨¦¨©©¦§¨¤¨

Bçúôì äwc äNòL éBáî éðaî¯éða ìò øñBà Bðéà ¦§¥¨¤¨¨©¨§¦§¥¥©§¥
àøéæ éaø ."'åë àéä éøäå íéaø ìL äúéä" .éBáî̈¨§¨¤©¦©£¥¦©¦¥¨
.øeiL dì ÷áL àìå àéiç éaø éác àúîì dáøò¥§¨§¨¨§¥©¦¦¨§¨§©¨¦
øîà ?éëä øî ãáò àîòè éàî :ééaà déì øîà£©¥©©¥©©§¨£©¨¨¦£©
áøòî éñà øa àéiç áø :éì éøîà dãéc éáñ :déì¥¨¥¦¨¨§¦¦©¦¨©©¦§¨¥
ìL úéNòðå ãéçé ìL øéò dpéî òîL :àðéîàå .dlek¨§¨¦¨§©¦¨¦¤¨¦§©£¥¤

:déì øîà .àéä íéaø:éáñ eäðä éì eøîà éãéãì ©¦¦£©¥§¦¦£©¦¨§¨¥
àzLäå ,àqéb ãçî dì äåä ätLà àéääàéðtéàc ©¦©§¨£¨¨¥©¦¨§¨§¨§¦©§¨

ätLà dì¯áø dépéî éòa .éàúòcà åàì :déì øîà .øéñàå ,íéçúô éðLk dì äåä ¨©§¨£¨¨¦§¥§¨¦©£¦£©¥¨©©£¨¦¨¥¦¥©
àcà øa éîàäàðtøä:déì øîà ?eäî ïàkî çúôe ïàkî íleñ :äaøî:áø øîà éëä ©¦©©¨©§©¨¨¥©¨¨¦¨¤©¦¨©£©¥¨¦£©©

øîà àcà áø øîà éëä ,déì eúéöz àì :ïîçð áø eäì øîà .åéìò çút úøBz íleñ¨©¤©¨¨£©§©©§¨¨©¥¥¨¦£©©©¨£©
,åéìò çút úøBz íleñ :áøúøBúååéìò ävéçî úøBz .åéìò ävéçî¯,ïøîàãkúøBz ©¨©¤©¨¨§©§¦¨¨¨©§¦¨¨¨§©£©©©

åéìò çút¯eöø ,úBøéöç ézL ïéaL íleña¯eöø ,áøòî ãçà¯éîe .ïéáøòî íéðL ¤©¨¨§¨¤¥§¥£¥¨¤¨§¨¥¨§©¦§¨§¦¦
úñtøî éLðàå øöç éLðà :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàäå ?éëä ïîçð áø øîàeçëML ¨©©©§¨¨¦§¨¨©©©§¨¨©§¥©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

dì ïéàåef xirl,ãçà çút àlàzeidl xird ipa mi`yxïéáøòî §¥¨¤¨¤©¤¨§¨§¦
dlek úà.xeiy `la ¤¨

`l miax ly xir `idy it lr s` ,xnelkz` axrl minkg exq`
da yiy ote`a `l` miaxd zeyxk zipecip xir oi`y itl ,dlek
la` ,eiciv ipyn gezt `edy epiidc ,xarl xarn yletnd aegx
zipecip ipyd ecivn mezqe cg` cvn gezt aegxdy ote`a
,miyp` `eaix miyiy da miqpkp m` elit` ,cigid zeyxk
yyg oi` ixdy ,dlek z` axrl `ly minkg exfb `l jkitle

.miaxd zeyxa jk awr lhlhl xizdl e`eaiy
:`ziixad ly `pzd `ed in zxxan `xnbdàáøòéîc àpz ïàî©©¨§¦©§¨

íéaøä úeLødpwz yiy xaeqd ,`ziixad ly `pzd `ed in - §¨©¦
dxew e` igl dyriy ici lr ,miaxd zeyx da yiy xir axrl

.miaxd zeyx ly diy`x ipya
:`xnbd zx`an,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàixac ef `ziixa ¨©©¨§¥§©§ª©

àéðúc ,àéä äãeäé éaø,`ziixaa epipy jky -ïk ìò øúéyecig - ©¦§¨¦§©§¨¨¥©¥
xzei lecbúeLø écéö éðLa íézá éðL Bì LiL éî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¤¥§¥¨¦¦§¥¦¥§

,íéaøä,miaxd zeyx jxc dfl dfn lhlhl dvexeïàkî éçì äNBò ¨©¦¤¤¦¦¨
,ezia ly cg`d ecivn -ïàkî éçìåziad eze` ly ipyd ecivn - §¤¦¦¨

,[` xeiv]ïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷ Bàel` zevign ici lre ,[a xeiv] ¨¦¨§¨¦¨
,miaxd zeyx mW z` lhan `ed [mizad zevign sexiva]åi`yx ¥§

zeidlïúBðå àNBð[lhlhn-]Bì eøîà .òöîàa,dcedi iaxl minkg ¥§¥¨¤§©¨§
,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéàya ic oi` ,xnelkizy e` miigl ip ¥§¨§¦§¨©¦§¨

`pzdy ,`vnp .cigid zeyxl miaxd zeyx z` jetdl ick zexew
e` igl ziiyr ici lr miaxd zeyxa lhlhl xiznd `ziixad ly

.`ed dcedi iax ,dxew
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,miax ly ziyrpd cigi ly xir iabl ,`ziixaadúBà ïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦¨
eøîà àì ,àtt áø øîà .ïéàöçìxird z` oiaxrn oi`y minkg ©£¨¦¨©©¨¨Ÿ¨§

,oi`vglàlàxird z` mivegyk,dkøàìzeyxy ote`a oebk ¤¨§¨§¨
z` zevgl minkg exq` ,axrnl gxfnn zxaer day miaxd
xird mexc ze`eane mnvrl xird oetv ze`ean z` axrle xird
miaxd zeyxa miynzyn xird iwlg ipyy itl ,[b xeiv] mnvrl
md ok ici lre ,o`kle o`kl digzt jxc mi`veie miqpkpe ,zg`
eaxir `le xg`ne ,cg` ieana mixck mipecip zeidl mixagzn

.df lr df md mixqe` el` mr el`ìáàxird z` miveg m` £¨
,daçøìiciv ipyn xird gxfn ze`ean z` miaxrny ,epiidc §¨§¨

iciv ipyn xird axrn ze`ean z` oke ,mnvrl miaxd zeyx
,[c xeiv] mnvrl miaxd zeyxïéáøòî,ok zeyrl md mi`yx - §¨§¦

ynzyn mi`vgd on cg` lke ,dfn df md miwlzqny itl
gztd jxc dil` qpkpe xird on `veie ,envrl miaxd zeyxa

.df lr df mixqe` md oi` `linne ,eil` jenqd
:epic z` `tt ax xn` in zhiyk zxxan `xnbdïàîkzhiyk - §©

dxe`kl ,df oic xn`p ink àìcéàc ,àáé÷ò éaø[m`y-]éaøk §Ÿ§©¦£¦¨§¦§©¦
àä ,àáé÷ò[ixd-]øîày `aiwr iaxúøñBà dîB÷îa úøzenä ìâø £¦¨¨¨©¤¤©¤¤¦§¨¤¤

.dîB÷îa àlL (eléôà)£¦¤Ÿ¦§¨
minkge `aiwr iax ewlgp ,epiidc(.dr oldl)zexivg izy iabl

eli`e ,miaxd zeyxl dgezt dpevigd ,efn miptl ef zecnerd
dpevigl dgezt `id `l` miaxd zeyxl gzt dl oi` ziniptd
oial mpia dpevigd xvgd ixiic eaxire ,[d xeiv] my jxc z`veie
ixiic eaxir `l j` ,mnvr oial mpia ziniptd ixiic oke ,mnvr
lbx elit`'y ,`id `aiwr iax zrc .dpevigd ixiic mr ziniptd
it lr s` ,xnelk ,'dnewna `ly zxqe` dnewna zxzend
eaxir ixdy ,mdly xvgd jeza lhlhl mi`yx ziniptd ixiicy
yie xg`ny ,dpevigd ixiic lr md mixqe` mewn lkn ,mdipia
,dpeviga s` mixc eli`k mipecip md mdilr lbxd zqixc mdl
`id minkg zrc mpn` .mdilr mixqe` mdnr eaxir `le xg`ne
mixqe` mpi` mnewna lhlhl mixzen ziniptd ixiice xg`ny

.dpevigd ixiic lr
dagexl xird z` zevgl ozipy xaeqd] `tt ax ixacy ,`vnp

iax zhiyk mpi` [envr ipta cg` lk diwlg ipy z` axrle
cg`d wlgd ipa mi`yxe xg`n `aiwr iax ixacl oky ,`aiwr
s` ,mdilr md mixqe` ipyd wlgay miaxd zeyx jxc jlil

.maexir zngn mnewna lhlhl mixzen mdy
:`xnbd dgecàîéz eléôàmd `tt ax ixacy xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiykàáé÷ò éaøc ,`iyew jka oi`àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò ©¦£¦¨©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨
íúä`aiwr iax xn` `ly -lr mixqe` ziniptd ixiicy my ¨¨

,dpevigdàlàwxdì úéì úéîéðôc ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézLa ¤¨¦§¥£¥¦§¦¦¦§¦¦¥¨
àðéøçà àçúétea z`vl xg` gzt dl oi` ziniptd xvgdy - ¦§¨©£¦¨

`id jkitle ,dpevigd jxc jlil `id zaiige ,miaxd zeyxl
,dnr daxir `l m` dilr zxqe`àëä ìáàxir oiprl ,o`k - £¨¨¨

ipa lr cg`d wlgd ipa mixqe` oi` ,dagexl oi`vgl deaxiry
c meyn ,ipyd wlgdàçúét éàäa é÷ôð éðäå àçúét éàäa é÷ôð éðä̈¥¨§¥§©¦§¨§¨¥¨§¥§©¦§¨

cg` lkl ,xnelk ,df gzta mi`vei el`e df gzta mi`vei el` -
lr el` qexcl mikixv mpi`e ,envr ipta gzt yi mi`vgd on

.df lr df mixqe` mpi`y `aiwr iax dcen jkitle ,el`
:`tt ax ixaca zxg` dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥

jke .xg` ote`a epic z` xn` `tt axy mixne`,àtt áø øîà̈©©¨¨
àîéz àì,xn`z l` -ïéáøòî àìc àeä dkøàìdkxe`l wxy - Ÿ¥¨§¨§¨§Ÿ§¨§¦

,envr ipta wlg lk axrl ick dze` miveg oi` xird lyìáà£¨
daçøìe dze` miveg xird lyïéáøòîoi` ,mnvrl mi`vgd z` §¨§¨§¨§¦

,ok xacddaçøì eléôà àlàxird lyénð[ok mb-].ïéáøòî àì ¤¨£¦§¨§¨©¦Ÿ§¨§¦
:`xnbd zxxanïàîkxn` in zhiyk -,df epic z` `tt ax §©

dxe`kl,àáé÷ò éaøkzxqe` dnewna zxzend lbx'y xaeqd §©¦£¦¨
`ly zxqe` dpi`y mixaeqd minkgl la` ,'dnewna `ly

.envr ipta wlg lk axrle dagexl xird zevgl ozip dnewna
:`xnbd dgecàîéz eléôà`tt ax ly epicy xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiyk `edïðaøc ,`iyew jka oi`íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
zxqe` dpi` dnewna zxzend lbx'y my minkg exn` `ly -

,'dnewna `lyàlà`weecúéîéðôc ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézLa ¤¨¦§¥£¥¦§¦¦¦§¦¦
àLnzLîe àLãì àãçàz` mixbeq ziniptd xvgd ixiicy - ©£¨§¨¨¦§©§¨

,xnelk] mnvrl miynzyne dpevigd xvgd oiae mpiay zlcd
jkitle ,[dpevigd xvga ef zaya ynzydl `ly mzetkl ozipy

,da mixcd el` lr mixqe` mpi`e my mixck mipecip md oi`ìáà£¨
àëä,dagexl zwlgznd xir iabl ,o`k -úeLø é÷lñî eöî éî ¨¨¦¨§©§¥§

àëäî íéaøäixiic z` wlql cg`d ivgd ixiic mileki ike - ¨©¦¥¨¨
mpi` ixd ,mwlgay miaxd zeyxa ynzydln ipyd ivgd
,cg` mewna mixck lkd mipecip jkitle ,ok zeyrl mileki

.el` lr el` md mixqe`y minkg micen df ote`ae
:`ziixad ixac z` xxal dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

`l` ,oi`vgl xird z` miaxrn oi`y ,`ziixaadlek Bà,cgia ¨
.Bîöò éðôa éBáî éBáî Bà¨¨¦§¥©§

:`xnbd zl`eyàìc ïéàöçìc àðL éàîxacd mrh `ed dn - ©§¨§©£¨¦§Ÿ
meyn ,oi`vgl xird z` axrl oi`yéããäà éøñàcmixqe`y - §¨§¥©£¨¥

mipecip lkde xg`ny ,xg`d ivgd ipa lr cg`d ivgd ipa
,ok m`e .eicgi axrl md miaiig cg` ieana mixckénð éBáî éBáî̈¨©¦

éããäà éøñàexq`i oiicr mnvrl iean lk ixiic eaxri m` s` - ¨§¥©£¨¥
mewna mixck mipecip ze`eand ixiic lke xg`ny ,el` lr el`
df md mixqe` `linn ,el` mr el` ze`eand eaxir `le ,cg`

.df lr
:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëäote` dfi`a ,`ziixaa ,o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecnäwc ãeáòc ïBâky`xa jenp gzt iean lk ipa eyry - §§¨©¨
,dfn df wlzqdl md mivtgy mzrc elib jkae ,[e xeiv] ieand
mixqe` mpi`e ,cg` ieana mixck xird ipa z` mipc oi` dzrne
oiprl `le ,ze`eanl `l` dliren ef dpwz oi` mpn` .df lr df
xird z` oiaxrn oi` jkitle ,miwlg ipyl miaxd zeyx zwelg

.oi`vglàä éëåoicd enke -áø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc §¦¨§¨©©¦¦©¨¦¨©©
éðaî ãçà ,àcñçd zexvgäwc äNòL éBáî[jenp gzt-]Bçúôì- ¦§¨¤¨¦§¥¨¤¨¨©¨§¦§

,exivg gztléða ìò øñBà BðéàdéBáîmnr szzyd `l m` ¥¥©§¥¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

dì ïéàåef xirl,ãçà çút àlàzeidl xird ipa mi`yxïéáøòî §¥¨¤¨¤©¤¨§¨§¦
dlek úà.xeiy `la ¤¨

`l miax ly xir `idy it lr s` ,xnelkz` axrl minkg exq`
da yiy ote`a `l` miaxd zeyxk zipecip xir oi`y itl ,dlek
la` ,eiciv ipyn gezt `edy epiidc ,xarl xarn yletnd aegx
zipecip ipyd ecivn mezqe cg` cvn gezt aegxdy ote`a
,miyp` `eaix miyiy da miqpkp m` elit` ,cigid zeyxk
yyg oi` ixdy ,dlek z` axrl `ly minkg exfb `l jkitle

.miaxd zeyxa jk awr lhlhl xizdl e`eaiy
:`ziixad ly `pzd `ed in zxxan `xnbdàáøòéîc àpz ïàî©©¨§¦©§¨

íéaøä úeLødpwz yiy xaeqd ,`ziixad ly `pzd `ed in - §¨©¦
dxew e` igl dyriy ici lr ,miaxd zeyx da yiy xir axrl

.miaxd zeyx ly diy`x ipya
:`xnbd zx`an,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàixac ef `ziixa ¨©©¨§¥§©§ª©

àéðúc ,àéä äãeäé éaø,`ziixaa epipy jky -ïk ìò øúéyecig - ©¦§¨¦§©§¨¨¥©¥
xzei lecbúeLø écéö éðLa íézá éðL Bì LiL éî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¤¥§¥¨¦¦§¥¦¥§

,íéaøä,miaxd zeyx jxc dfl dfn lhlhl dvexeïàkî éçì äNBò ¨©¦¤¤¦¦¨
,ezia ly cg`d ecivn -ïàkî éçìåziad eze` ly ipyd ecivn - §¤¦¦¨

,[` xeiv]ïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷ Bàel` zevign ici lre ,[a xeiv] ¨¦¨§¨¦¨
,miaxd zeyx mW z` lhan `ed [mizad zevign sexiva]åi`yx ¥§

zeidlïúBðå àNBð[lhlhn-]Bì eøîà .òöîàa,dcedi iaxl minkg ¥§¥¨¤§©¨§
,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéàya ic oi` ,xnelkizy e` miigl ip ¥§¨§¦§¨©¦§¨

`pzdy ,`vnp .cigid zeyxl miaxd zeyx z` jetdl ick zexew
e` igl ziiyr ici lr miaxd zeyxa lhlhl xiznd `ziixad ly

.`ed dcedi iax ,dxew
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,miax ly ziyrpd cigi ly xir iabl ,`ziixaadúBà ïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦¨
eøîà àì ,àtt áø øîà .ïéàöçìxird z` oiaxrn oi`y minkg ©£¨¦¨©©¨¨Ÿ¨§

,oi`vglàlàxird z` mivegyk,dkøàìzeyxy ote`a oebk ¤¨§¨§¨
z` zevgl minkg exq` ,axrnl gxfnn zxaer day miaxd
xird mexc ze`eane mnvrl xird oetv ze`ean z` axrle xird
miaxd zeyxa miynzyn xird iwlg ipyy itl ,[b xeiv] mnvrl
md ok ici lre ,o`kle o`kl digzt jxc mi`veie miqpkpe ,zg`
eaxir `le xg`ne ,cg` ieana mixck mipecip zeidl mixagzn

.df lr df md mixqe` el` mr el`ìáàxird z` miveg m` £¨
,daçøìiciv ipyn xird gxfn ze`ean z` miaxrny ,epiidc §¨§¨

iciv ipyn xird axrn ze`ean z` oke ,mnvrl miaxd zeyx
,[c xeiv] mnvrl miaxd zeyxïéáøòî,ok zeyrl md mi`yx - §¨§¦

ynzyn mi`vgd on cg` lke ,dfn df md miwlzqny itl
gztd jxc dil` qpkpe xird on `veie ,envrl miaxd zeyxa

.df lr df mixqe` md oi` `linne ,eil` jenqd
:epic z` `tt ax xn` in zhiyk zxxan `xnbdïàîkzhiyk - §©

dxe`kl ,df oic xn`p ink àìcéàc ,àáé÷ò éaø[m`y-]éaøk §Ÿ§©¦£¦¨§¦§©¦
àä ,àáé÷ò[ixd-]øîày `aiwr iaxúøñBà dîB÷îa úøzenä ìâø £¦¨¨¨©¤¤©¤¤¦§¨¤¤

.dîB÷îa àlL (eléôà)£¦¤Ÿ¦§¨
minkge `aiwr iax ewlgp ,epiidc(.dr oldl)zexivg izy iabl

eli`e ,miaxd zeyxl dgezt dpevigd ,efn miptl ef zecnerd
dpevigl dgezt `id `l` miaxd zeyxl gzt dl oi` ziniptd
oial mpia dpevigd xvgd ixiic eaxire ,[d xeiv] my jxc z`veie
ixiic eaxir `l j` ,mnvr oial mpia ziniptd ixiic oke ,mnvr
lbx elit`'y ,`id `aiwr iax zrc .dpevigd ixiic mr ziniptd
it lr s` ,xnelk ,'dnewna `ly zxqe` dnewna zxzend
eaxir ixdy ,mdly xvgd jeza lhlhl mi`yx ziniptd ixiicy
yie xg`ny ,dpevigd ixiic lr md mixqe` mewn lkn ,mdipia
,dpeviga s` mixc eli`k mipecip md mdilr lbxd zqixc mdl
`id minkg zrc mpn` .mdilr mixqe` mdnr eaxir `le xg`ne
mixqe` mpi` mnewna lhlhl mixzen ziniptd ixiice xg`ny

.dpevigd ixiic lr
dagexl xird z` zevgl ozipy xaeqd] `tt ax ixacy ,`vnp

iax zhiyk mpi` [envr ipta cg` lk diwlg ipy z` axrle
cg`d wlgd ipa mi`yxe xg`n `aiwr iax ixacl oky ,`aiwr
s` ,mdilr md mixqe` ipyd wlgay miaxd zeyx jxc jlil

.maexir zngn mnewna lhlhl mixzen mdy
:`xnbd dgecàîéz eléôàmd `tt ax ixacy xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiykàáé÷ò éaøc ,`iyew jka oi`àáé÷ò éaø øîà÷ àì ïàk ãò ©¦£¦¨©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨
íúä`aiwr iax xn` `ly -lr mixqe` ziniptd ixiicy my ¨¨

,dpevigdàlàwxdì úéì úéîéðôc ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézLa ¤¨¦§¥£¥¦§¦¦¦§¦¦¥¨
àðéøçà àçúétea z`vl xg` gzt dl oi` ziniptd xvgdy - ¦§¨©£¦¨

`id jkitle ,dpevigd jxc jlil `id zaiige ,miaxd zeyxl
,dnr daxir `l m` dilr zxqe`àëä ìáàxir oiprl ,o`k - £¨¨¨

ipa lr cg`d wlgd ipa mixqe` oi` ,dagexl oi`vgl deaxiry
c meyn ,ipyd wlgdàçúét éàäa é÷ôð éðäå àçúét éàäa é÷ôð éðä̈¥¨§¥§©¦§¨§¨¥¨§¥§©¦§¨

cg` lkl ,xnelk ,df gzta mi`vei el`e df gzta mi`vei el` -
lr el` qexcl mikixv mpi`e ,envr ipta gzt yi mi`vgd on

.df lr df mixqe` mpi`y `aiwr iax dcen jkitle ,el`
:`tt ax ixaca zxg` dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥

jke .xg` ote`a epic z` xn` `tt axy mixne`,àtt áø øîà̈©©¨¨
àîéz àì,xn`z l` -ïéáøòî àìc àeä dkøàìdkxe`l wxy - Ÿ¥¨§¨§¨§Ÿ§¨§¦

,envr ipta wlg lk axrl ick dze` miveg oi` xird lyìáà£¨
daçøìe dze` miveg xird lyïéáøòîoi` ,mnvrl mi`vgd z` §¨§¨§¨§¦

,ok xacddaçøì eléôà àlàxird lyénð[ok mb-].ïéáøòî àì ¤¨£¦§¨§¨©¦Ÿ§¨§¦
:`xnbd zxxanïàîkxn` in zhiyk -,df epic z` `tt ax §©

dxe`kl,àáé÷ò éaøkzxqe` dnewna zxzend lbx'y xaeqd §©¦£¦¨
`ly zxqe` dpi`y mixaeqd minkgl la` ,'dnewna `ly

.envr ipta wlg lk axrle dagexl xird zevgl ozip dnewna
:`xnbd dgecàîéz eléôà`tt ax ly epicy xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiyk `edïðaøc ,`iyew jka oi`íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
zxqe` dpi` dnewna zxzend lbx'y my minkg exn` `ly -

,'dnewna `lyàlà`weecúéîéðôc ,Bfî íéðôì Bæ úBøéöç ézLa ¤¨¦§¥£¥¦§¦¦¦§¦¦
àLnzLîe àLãì àãçàz` mixbeq ziniptd xvgd ixiicy - ©£¨§¨¨¦§©§¨

,xnelk] mnvrl miynzyne dpevigd xvgd oiae mpiay zlcd
jkitle ,[dpevigd xvga ef zaya ynzydl `ly mzetkl ozipy

,da mixcd el` lr mixqe` mpi`e my mixck mipecip md oi`ìáà£¨
àëä,dagexl zwlgznd xir iabl ,o`k -úeLø é÷lñî eöî éî ¨¨¦¨§©§¥§

àëäî íéaøäixiic z` wlql cg`d ivgd ixiic mileki ike - ¨©¦¥¨¨
mpi` ixd ,mwlgay miaxd zeyxa ynzydln ipyd ivgd
,cg` mewna mixck lkd mipecip jkitle ,ok zeyrl mileki

.el` lr el` md mixqe`y minkg micen df ote`ae
:`ziixad ixac z` xxal dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

`l` ,oi`vgl xird z` miaxrn oi`y ,`ziixaadlek Bà,cgia ¨
.Bîöò éðôa éBáî éBáî Bà¨¨¦§¥©§

:`xnbd zl`eyàìc ïéàöçìc àðL éàîxacd mrh `ed dn - ©§¨§©£¨¦§Ÿ
meyn ,oi`vgl xird z` axrl oi`yéããäà éøñàcmixqe`y - §¨§¥©£¨¥

mipecip lkde xg`ny ,xg`d ivgd ipa lr cg`d ivgd ipa
,ok m`e .eicgi axrl md miaiig cg` ieana mixckénð éBáî éBáî̈¨©¦

éããäà éøñàexq`i oiicr mnvrl iean lk ixiic eaxri m` s` - ¨§¥©£¨¥
mewna mixck mipecip ze`eand ixiic lke xg`ny ,el` lr el`
df md mixqe` `linn ,el` mr el` ze`eand eaxir `le ,cg`

.df lr
:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëäote` dfi`a ,`ziixaa ,o`k - ¨¨§©©§¦¨

,xaecnäwc ãeáòc ïBâky`xa jenp gzt iean lk ipa eyry - §§¨©¨
,dfn df wlzqdl md mivtgy mzrc elib jkae ,[e xeiv] ieand
mixqe` mpi`e ,cg` ieana mixck xird ipa z` mipc oi` dzrne
oiprl `le ,ze`eanl `l` dliren ef dpwz oi` mpn` .df lr df
xird z` oiaxrn oi` jkitle ,miwlg ipyl miaxd zeyx zwelg

.oi`vglàä éëåoicd enke -áø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc §¦¨§¨©©¦¦©¨¦¨©©
éðaî ãçà ,àcñçd zexvgäwc äNòL éBáî[jenp gzt-]Bçúôì- ¦§¨¤¨¦§¥¨¤¨¨©¨§¦§

,exivg gztléða ìò øñBà BðéàdéBáîmnr szzyd `l m` ¥¥©§¥¨
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פמשך בעמוד זסס



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oiaexir(iying meil)

eáøéò àìåxvgd ixiic eaxir `l` ,dilrd ixiic mr xvgd ixiic §Ÿ¥§
,mnvrl dilrd ixiice mnvrläòaøà äwc äéðôì Lé íàyi m` - ¦¥§¨¤¨©¨©§¨¨

,migth drax` daeba jenp gzt zqtxnd ly mleqd iptldðéà¥¨
úøñBàmixqe` dilrd ixiic oi` ,xnelk ,zxqe` zqtxnd oi` - ¤¤

wlzqdl md mivtgy mzrc eliby itl ,xvgd ixiic lr
.xvga ynzydlnåàì íàåilbxl jenp gzt eyr `l m`e - §¦©

,mleqdúøñBàixiic lr dilrd ixiic mixqe` ,xnelk ,zqtxnd ¤¤
zvwny xvgk df ixd mlv` lbx zqixc mdl yie xg`ny ,xvgd
mixeq` mleky ,eaxir `l mzvwne df mr df eaxir dixiic

.xvga ynzydl
s` gzt zxez eilr yi mleqy xaeq ongp axy df oicn x`azn
mleqd meyn dhnl mixck dilrd ixiic mipecip jkitle ,xingdl
eid `l lwdl dvign zxez eilr dzid eli`y ,mdipia xagnd
xn` cvike ,mleqd iptl 'dwc' oi` m` s` ,xvgd ipa lr mixqe`

.lwdl cinz oecip mleqy lirl ongp ax
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,o`k xaecn ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

äøNò úñtøî dBáb àìãamigth dxyr ddeab zqtxnd oi`y - ¦§Ÿ¨©¦§¤¤£¨¨
mixc eli`k dilrd ixiic mipecip jkitle ,[` xeiv] xvgd rwxwn
z` oecl xyt` i`e ,mdipia xagnd mleqd `la s` ,dhnl

.migth dxyr deab epi`e xg`n dvignk mleqd
:dywne `xnbd dayäøNò úñtøî dBáb àì éàåxaecn m` - §¦Ÿ¨©¦§¤¤£¨¨

,ok m` ,rwxwd on migth dxyr ddeab zqtxnd oi`y ote`aék¦
éåä éàî äwc ãéáò à÷,epiidc ,'dwc' dilrd ipa miyer xy`k - ¨¨¦©¨©¨¥

dpi` zqtxnd oiicr ixd ,jka elired dn ,mleqd iptl jenp gzt
dilrd ixiic mipecip jkitle ,xvgd rwxwn migth dxyr ddeab
md mixqe` xvgd ixiic mr eaxir `le xg`ne ,dhnl mixc eli`k
xvg ixiic mixqe`y ,odipia lzek oi`y zexivg izy oick ,mdilr

.mdipia 'dwc' zeyrl liren oi`e ,dipyd xvgd ixiic lr ef
zwqer ef `xnin :`xnbd zvxznad zqtxnøNò ãò úôteâî §§¤¤©¤¤

úBnày -mipecip jkitle ,zqtxnd lkl aiaq dxenb dvign yi ©
gzt ef dvigna yiy `l` ,zxg` zeyxa mixck dilrd ixiic
mixck mipecip md oiicr jkitle ,[a xeiv] zen` xyr agexa
oiprl j` ,migth dxyr dpnid ddeab zqtxnd oi` ixdy ,xvga

,'dwc' zeyrl liren dfdéì ÷elzñéà é÷elzñéà äwc ãéáòc ïåéëc§¥¨§¨¦©¨¦§©¥¦§©¥
àëäîz` dilrd ixiic elib mdipia jenp gzt eyre xg`ny - ¥¨¨

mpi` `linne ,xvga yeniyn wlzqdl md mivtgy mzrc
.da mixcd mr cg` aexir gipdl mikixv

:mleq iabl sqep oic d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
ìúBk,zexivg izy oiayúBîleña BtöøLdnk eilr gipdy - ¤¤§¨§¨

,[8 b xeiv] df cil df zetivxa zenleqøNòî øúéa eléôàelit` - £¦§¨¥¥¤¤
lzek oiicr mewn lkn ,zen` xyrn xzei ly agexa ok dyr m`

df.åéìò ävéçî úøBzzexivg izy oiay lzeky `ed oicd ,xnelk ©§¦¨¨¨
dzrne ,mdipiay dvignd z` lhan zen` xyrn xzeia uxtpy
xvg lk daxir m`e ,mlek oia cg` aexir gipdl md miaiig
yi m`y ,l`eny xne` jk lre .df lr df md mixqe` dnvrl
xyrn xzei agexa zenleq gipdy `l` ,mdipia dnily dvign
xzei uxtpk lzekd oecip el` zenleq ici lry mixne` oi` ,zen`
jkitle ,lwdl dvign zxez zenleql mipzep `l` ,zen` xyrn
dfa oicdy ,gzt eae lzek mdipia yiy zexivg izy enk mpic
evx m` j` ,cg` aexir gipdl mi`yx cgia axrl evx m`y `ed

.df lr df mixqe` mpi` dnvr ipta xvg lk axrl
:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbddéì éîø[el dywd-]áø ¨¥¥©

àzøöòîa ,äãeäé áøì àðeøa[miapre mizif ea mikxecy mewn-] §¨§©§¨§©£©§¨
éác[zia ly-]éî .àðéðç áø[ike-]ìàeîL øîàyi mleqyúøBz §¥©£¦¨¦¨©§¥©

åéìò ävéçî,lwdløîàäå[xn` ixde-],ìàeîL øîà ïîçð áø §¦¨¨¨§¨¨©©©§¨¨©§¥
eáøéò àìå eçëML øöç éLðàå úñtøî éLðàeaxir `l` ,cgia ©§¥¦§¤¤§©§¥¨¥¤¨§§Ÿ¥§
,mnvrl zqtxnd ixiice mnvrl xvgd ixiicäéðôì Lé íàiptl - ¦¥§¨¤¨

,zqtxnd ly mleqdäwcdaeba jenp gzt -äòaøà,migthdðéà ©¨©§¨¨¥¨
úøñBà,xvgd lr zqtxndåàì íàå,'dwc' my oi` m`e -,úøñBà ¤¤§¦©¤¤

eze` mipc oi`e ,xingdl oiprl gztk epic mleqdy `vnpe
.lwdl dvignk

:`xnbd zvxznàëä,df oica o`k -ïðé÷ñò éàîaote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
,xaecnäøNò úñtøî dBáb àìcdxyr ddeab zqtxnd oi`y - §Ÿ¨©¦§¤¤£¨¨

,xvgl `id dgezt mleqd `la s`y `vnpe ,xvgd lrn migth
.migth dxyr ea oi`y itl dvignk epecl xyt` i`e

:dywne `xnbd dayäøNò úñtøî dBáb àì éàåoi` m` - §¦Ÿ¨©¦§¤¤£¨¨
,xvgd on migth dxyr ddeab zqtxndéåä éàî äwc ãéáò ék- ¦¨¦©¨©¨¥

ixd ,mleqd iptl 'dwc' zqtxnd ixiic miyer m` lirei dn
izy oia cixtdl dliren 'dwc' oi`e ,dhnl mixck md mipecip

a lzek oi`y zexivg.mdipi
:`xnbd zvxznúBnà øNò ãò úôteâîazqtxna o`k xaecn - ¦§¤¤©¤¤©

,zen` xyr agexa gzt da yiy `l` ,dxenb dvign ztwend
,'dwc' ziiyr o`k dliren jkitleé÷elzñéà äwc ãéáòc ïåéëc§¥¨§¨¦©¨¦§©¥

àëäî ÷lzñéàmivtgy mzrc elib 'dwc' eyre xg`ny - ¦§©©¥¨¨
.xvga ynzydln wlzqdl

:xeiy mr aexirl dkxvedy xira dyrn d`ian `xnbdéða eäðä©§§¥
éàðe÷÷,`ipeww xird ipaa did dyrn -dén÷ì eúàce`ay-] ¨¨¥§¨§©¥

[iptlïéúàî ïì áøòéìc àøáb ïì áä déì eøîà ,óñBé áøcepl oz - §©¥¨§¥©¨©§¨§¦£©¨¨¦
,dzligzn miax ly xir dzid ef xire .epxir z` axriy mc`
.xeiy dl gipdl jixv `l` ,zg`k dlek z` axrl xeq` jkitle

déì øîàsqei axeäì áøò ìéæ ,éiaàì,aexir mdl dyr jl -éæçå ¨©¥§©©¥¦¨¥§©£¥
àLøãî éáa dìò zçåeöî àìc`ly ote`a z`f zeyrl d`x j` - §Ÿ§©§©§£¨§¥¦§¨¨

.yxcnd ziaa jilr opelzdl okn xg`l e`eai
ìæà,xird dze`l iia` jld -àøäðì éçéúôc éza eäðäì àæç- ¨©¨¨§©§¨¥¦§¦¥§©£¨

mdigzte ,xdpd zty lr micnerd miza xird seqa yiy d`x
.xird cvl oelg e` gzt mdl oi`e ,xdpd cvløîà,envrl iia` ¨©

àúîì øeiL éåäì éðä,xird aexirl xeiy zxeza gip` el` miza - ¨¥¤¡¥¦§¨¨
.mnvr oial mpia axrl xird ipa x`y mi`yx eidi ok ici lre

øîà øãämiza gipdl xacd oekp oi`y envrl xn`e iia` xfg - ¨©¨©
y meyn ,xirl xeiy zxeza el`ïðz dlek úà ïéáøòî ïéàepipy - ¥§¨§¦¤¨§©

epzpyna(.hp lirl)oiaxrn oi` miax ly dligzn dzidy xiry
,zg`k dlek z`[ììkî],dpynd ixacn wiicl yie -éòa éàc ¦§¨§¦¨¥

éáøòî éöî éáeøéòìzg`k dlek xird z` axrl mivex eid m`y - §¥¥¨¥§¨§¥
`ly minkg epwizy `l` ,oicd xwirn ok zeyrl mi`yx eid
meyn `ed xira lehlhd xzidy xkid `diy meyn ok eyri
el` miza la` .miaxd zeyxa lhlhl e`eai `le ,aexir
xird ixiic mr axrl mileki mpi` ixd xdpd zty lr micnerd
mr mtxvnd xird cvl oelg e` gzt mey mdl oi`y xg`n ,llk

.xirl xeiy zxeza mgipdl liren oi` `linne ,xird ipa x`y
:xne`e iia` jiynneéåek eäì ãéáòéà àlàel` mizal dyr` - ¤¨¦£¦§©¥

,xird cvl zepelgéáøòî eöî úBðBlç Cøc éáeøéòì eòa éàc- §¦¨§¥¥¤¤©¨§¨§¥
xg`n ,ok zeyrl elkei xird ipa mr axrl evxi m` dfk ote`ay
mipecip zeidl xird iza x`y mr mze` mixagn zepelgdy
`ly ,xirl xeiy zxeza mgipdl lke` okn xg`le ,cg` mewnk

.mnvrl aexir eyri `l` mnr eaxri
øîà øãä,envrl xn`e iia` xfg -éòa àìzeyrl jixv oi` - ¨©¨©Ÿ¨¥

s` xirl xeiy zxeza mgipdl ozip `l` ,el` mizal zepelg
.xird ipa mr axrl mi`yx mpi`yàäc[ixdy-]a äaødeáà ø §¨©¨©£©

àæBçî dleëì dì áøòî,`fegn xird lk z` axrn did -àúééñøò §¨¥¨§¨§¨©§¨¨¨
àúééñøòipta dpeky lk axrn did ,xnelk ,zepeky zepeky - ©§¨¨¨

dyer didy xacd mrhe .zg`k dlek xird z` axir `le ,dnvr
,okéøBz éác àøét íeMîzeneb dpekyl dpeky oia eidy xg`n - ¦¥¨§¥¥

,zenda lk`n jxevl mixnz ipirxb miripvn eid mday zekex`
axrl did xyt` i`e ,[8 c xeiv] zepekyd oia ecixtd el` zenebe
dpeky lk axrn dea` xa dax dide xg`ne .zg`k olek z`

gxkda `vnp ,dpnn wlg xiiyl `la ,dzenilyaéåä ãçå ãç ìëc§¨©§©¨¥
déøáçì øeiL`l m`y ,dzxiagl xeiyk zynyn dpeky lky - ¦§©§¥

.dnvr ipta dpeky lka xeiy gipdl el did okeòa éàc áb ìò óàå§©©©§¦¨
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פמשך בעמוד זלד

ezny in` cenr q sc ± iyily wxtoiaexir
åáøéò àìå.ocal el`e ocal el` `l` xvg ipa mr zqtxn ipa Ðíäéðôì ùé íàiptl Ð

.dziilr zlgza yakd ilbxl ,zqtxndä÷ãipa oixqe` oi` ,drax` daeb ,ohw gzt Ð

edl wlzqi` `dc ,xvgd ipa lr zqtxn.úøñåà åàì íàå,eilr gzt zxez :`nl` Ð

.`xnegl elit`eäøùò äåáâ àìãá.dilr dvign zxez xninl `kilc Ðä÷ã ãéáò éë
éåä éàî äéðôìdizeaiaq zqtxnd lk ixd Ð

zexivg izyk od ixde ,xvgl dgezte dkenp

.odipia lzek oi`yúôôåâîdvign ztwen Ð

gzt oick zen` xyr diptl x`ypy `l` ,aiaq

dwc mzd cear i`c .swid `lawelq Ð

gzt inp `xnegl jgxk lr `l i`e ,ediiytp

.dxyr deab `lc li`ed ,`edåôöøùswf Ð

.mleq lv` mleqåéìò äöéçî úøåúoi`e Ð

xzei lzekd uxtpk iednl dvignd oilhan

oiaxrn oi`e cg` oiaxrn :onwl xn`c ,xyrn

iede ,`lewle oiaxrn cg` evx ,`l` .mipy

`l `xneglc ,oiaxrn mdipy evx gztk

oiaexira lkc ,dvignl dilhailc opixn`

.lwdlìàåîù øîà éîåmleq `lhan `lc Ð

.`xnegl dvignlúøñåà åàì éàå:`nl` Ð

mleq iz` xyr zqtxn deabc ab lr s`

.dil lihane'åë äåáâ àìãáinp mleq `lac Ð

.dlhaïéúàî áøòéìãziyrpe miax ly xire Ð

.xeiy `irae ,`ied cigi lyàøäðì éçéúôãÐ

gzt mdl did `le ,xdpl xird ixeg` odigzt

.xirl geztéáåøòì åòá éàã,ixiiync jpd Ð

.iaxrn evnéååë åäì ãéáòéàyiy zepelg Ð

eed era i`c ,xird cvl rax` lr rax` oda

`lc `znl xeiy edpicar`e ,iaxrn evn

.edicda deaxrilàúééñøò àúééñøòzepeky Ð

.zg`k xird lk oiaxrn eid `le ,zepekyàøéô
éøåú éáãipirxb my miripvny dlecb `neb Ð

zeneb oze` eide .dnda lk`nl mixnz

eid dpeky lkae ,zgzn zepekyd oia zelican

oipwzn eid `le .cgi oiaxrne ,daxd ze`ean

ly ziyrpe miax ly xirc meyn ,miigl dl

i`c ,dixagl xeiy ied cge cg lke ,`ied cigi

xeiy ied `ldaxd ze`ean iaxrl evn ikid Ð

ziyrpe miax ly xir lka .cgi dpeky lkay

,iaexir era diytp itp`a cge cg lk cigi ly

.miax ly zexiir lkk dxewe igl iraeìò óàå
éáøòî éöî àì éáåøéòì åòá éàã áâmeyn Ð

dpekyn jldl oileki oi`e ,wiqtnc `xit

iede ,dpekylopixn`c ,zexivg izy oiay uixg

.cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn :(a,gr) onwl

úåââ êøãibbn zexaer ze`heic mdl eidy Ð

.ef dpeky ibbl ef dpeky'åë àðáú éá àåääãÐ

ira `lc oerny iaxk dkld :onwl opixn`e

.xeiyl oixeic miyngíéîëç åøòéù äáåÐ

xirl xeiy dzid dnvr `ide .zexiir ixeiy

.dl dkenqd dlecbåäî äùãç.xeiy `la dlek ,dytp dtp`a iaexirl Ðäùãç ïéòë.dlecbl dkenq dpi`e oixeic miyng ly zxg` dphw xir Ðêúòã à÷ìñ úçà øöçxvg Ð

!dxic ied in zia `laøöçá ãçà úéá.åæ äðåëù éââì åæ äðåëù éââî úåøáåò úåàèåéã íäì'åë àðáú éá àåääã.xeiyl oixeic miyng ira `lc oerny iaxk dkld :onwl opixn`e Ð

íéîëç åøòéù äáå.dl dkenqd dlecb xirl xeiy dzid dnvr `ide .zexiir ixeiy Ðåäî äùãç.xeiy `la dlek ,dytp dtp`a iaexirl Ðäùãç ïéòëly zxg` dphw xir Ð

.dlecbl dkenq dpi`e oixeic miyngêúòã à÷ìñ úçà øöç!dxic ied in zia `la xvg Ðúçà øöçá ãçà úéá.xeiy zeidl ibq dkezl ziae xvg Ðäðùîçøæîá äéäù éî
.meid my eilr ycwe ,dcya Ðåðáì øîàå.axrnl mei ceran axrl Ðïàëî øúåé åáåøéòìå.d`lde ezian aexird el ozpy Ðåúéáì øúåîezziay zepnl :xnelk ,ezia oicl Ð

.axir `l eli`k ezianåáåøéòì øåñàåoi` ixdy ,elhile jldl leki epi`y `vnp ,mitl`n xzei eaexirn wegx meid eilr yciwc oeikc .eaexirn ezziay zepnl ,eaexir oicl Ð

aexir epi`c oeike .gex lkl mitl` `l` el dpew eaexirjci`a dil znwen i`c "ede`ivedy in" idliya dinwe`c ab lr s`e .ded ezia megza ixdy ,eziaa ezziay dil ied Ð

enewnn fefi `l df ixd ,mitl`n wegx izziay xn` :`nl` 'ek dil mw oli`c `qibeilbx mewnae ,ded mitl`n wegxc zepwl leki `l ipelt mewnac oeikc ,jxca `aa ilin ipd Ð

dil ipwilc dil `gip ded `laexir epi`y mewna axire eziaa cnera la` ,enewnn fefi `l jkitl ,llk dziay el oi` Ðipwinl dil `gip eziaa `nzqnc ,eziaa dziay el yi Ð

dkiygyn wtq mei ceran wtq megzl ueg lblbzp iab (`,dl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opzck .aexir eaexir oi`yaopirny .enewnn fefi `l ipzw `le ,lnb xng df ixd Ð

.eziaa dziay el yi aexir epi` m`c dpinåúéáì øåñà.gex lkl mitl` ezian zepnl ,ezia oicl Ðøéò ìù äøåáéòá.mixiye dn` miray jeza oicnerd mizad on cg`a Ðàì
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רכד
ezny ina cenr q sc ± iyily wxtoiaexir

øëùðù äîm`e ,gex lkl mitl` aexird on dpn ixdy .dcbpky gexl cqtp df gexl Ð

gxfnl sl` seqa epzp,xirl mitl` zyly seqa gxfn ly mitl` zelky `vnp Ð

`we .sl`d ciqtde ,xird axrn ly sl` seqa zelk axrn ly mitl`e .sl` xkzype

.zen` rax`k dlek `l` ,axrn ly mitl`d oeaygd on el dler xird oi`c ol rnyn

àøîâåúéá çøæîìel axrl epal xn`e Ð

oial epia cner eziay `vnp ,ezia axrna

eziale mitl` eaexirle epnn" ipz ikide .eaexir

.ith wigxn eaexir i`ce `d ,"o`kn xzeiéèîã
äéúéáì,aexir `la ezial jlil leki didy Ð

.ihn ded `l diaexirl la`àðåñëìàáepia Ð

ezian xzei axrnl eaexir jeyn eaexir oial

ezia ixde ,ax oeqkl`dy minrt ok it lr s`e

.eaexirn xzei epnn wegxà÷ìñ íåçúì õåç
êúòã.aexir ied `l `d Ðäîà äúåà øëúùî

gexl xird lk zcn ciqtde ,aexird gexl Ð

xird cvl eaexirn mitl` cecniyky .dcbpky

.oeaygd on xird zcn el dlrz Ðäúìëù
øéòä éöçá åúãîe` ,dlecb xir dzid m` Ð

xird lk oi`y cr xird on eaexir wigxdy

aexir ly mitl` zcna zrlapel dlrz Ð

xird lk dzid m`e .dciqtne ,oeaygd on xird

eaexir ly mitl`a zrlapdlek dl `ied Ð

.zen` rax`kàáå ããåî äéäueg zay Ð

opze .el jenq xir yiy rcei did `le ,xirl

`,dn oiaexir) "ede`ivedy in" wxtali`ed (

jkl ezpeek dzid `le`l` xirl qpki `l Ð

zepnl ligzde .ezziay mewnn mitl` cr

`ede 'ek ezcn dzlke zeipepia zeriqt mitl`

.dziay dpwe xirl ueg eaexir ozepl inp oicd

úåàéáð éøáã àìà åìà ïéà éãéà éáø øîàÐ

eixacl mrh ozep epi`y ,dxeabd iptn `apznk

e`l i`e .elld mixacl iel oa ryedi iax oxn`

`zlin i`d ik xn` ded `l diaxn edl xinbc

.`nrh `laàáø øîà?dize`iap i`ne Ð

dlecb xir iyp`c oizipzna idppz ediiexz

oi`veie ,mitl` jeza dphw xir odl dzidy

lk z` oikldn dphwd jxc jlil oiklede oxirn

ikd jgxk lre ,odl dkenqd dphwd xird

,zen` rax`k dlek z` oikldn :xn`w

edl wilq xird zcn jzrc `wlq i`c .dl dveg ozcn oinilyne`z` i`n Ð

.jldl leki mitl` crc `hiyt !?opireny`l
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ïàëoiaexir) "ede`ivedy in" wxta ixn`c ,opaxle :dniz Ð xird seqa ezcn dzlky

oeik ,eaexir ozepl oicd `edc `nzqne ,dpeny lr dpeny el yiy jxca oyia (`,dn

eaexir ozp m`y .zen` rax` xkyp `ed ,zay enk zen` rax` el yi eaexir ozepc ol miwc

,mitl`e zen` dpeny gxfnl jled ixd Ð xir ly dxeairl ueg zen` rax` xird gxfnl

xirdy dn zen` rax` zegt mitl` axrnle

`ede xn`c xfril` iaxlc :xnel yie !el aygp

rax` el xxea xn`c dcedi iaxl e` ,orvn`a

,ciqtn `ed xkypy dn dvxiy gex lka zen`

ciqtne aexird mewna zen` rax` xkypy

.zen` rax`k xird el oipenc xird zen` rax`

in" seqa dil `wtqnc `ng xa inxl :xn`z m`e

yi m` eaexir ozepa (`,ap oiaexir) "ede`ivedy

rax` el oi` i`c ,`kdn heytz ,zen` rax` el

m`y ,xkypy dnn xzei ciqtn ok m` Ð zen`

xir ly dxeairl ueg zen` rax` aexir ozep

ciqtne gxfn cvl zen` rax` xkyp ,gxfn cvl

zen` rax` el oipenc axrn cvl zen` dpeny

!zen` rax` xirde xir ly dxeairl uegy

ozep m` ,`ng xa inxlc :wgvi epiax xne`e

zrlaen m` xird mb ,zen` rax` el oi` eaexir

ciqtn oi`e ,edynk el zaygp aexird megz jez

.xird jyna melkozepdc wxt seqa xn`dc

oixeic da yiy dxrn jeza e` xird jeza eaexir

mitl` el yi i`n`e ,dl dveg mitl` el yi Ð

xn`pe ,zen` rax`k daygpc oeik ?zenily

i`ce `l` .zen` rax` el oi` eaexir ozepdy

xird Ð zen` rax` el oi` m`y dil `xiaq

xfril` iaxle :xn`z m`e .edynk el zaygp

dn`a eaexir ozpyk ,orvn`a `ede xn`c

el didi Ð gxfn cvl xird xeair ly dpexg`

mitl` axrn cvle ,mitl`e zen` izy gxfn cvl

rax`k el zaygp xirdc ,zen` izy zegt

zeipy zen` izye zen` izy ozep aexirle .zen`

gipnd :opz i`n`e ,mitl` oeaygl elri xir ly

yie ?melk `le dyr `l xir ly dxeaira eaexir

aygpy mewna e` zevignd jez cneryk :xnel

rvn`a cner oia welig oi` Ð zen` rax`k

cner eli`k eteqa cner elit`c ,seqa cnerl

ina `dc .melk dl dveg oipzep oi`e ,ervn`a

elit`e ,dl dveg `le dlek z` jldn Ð xdqa e` xica edepzpe megzl ueg ede`ivedy

.dteqa cner `edïéàoi` xne`y mewn lkac :wgvi epiax xne`Ð ze`iap ixac `l` el`

`xaq jk lk wlgl oiany efk dnkg oi` :xnelk ,gayl ied Ð ze`iap ixac `l` el`

ip` mxka zpn iab (`,ai) `xza `aac `nw wxta rnyn ikdc .xn` ycwd gexae ,zhren

gaylc rnyn .minkgl dpzpe mi`iapd on d`eap dlhp ycwnd zia axgy mein :dlr iziine .ze`iap ixac `l` el` oi` :iqei iax xn` .oiaw dylyn el zegti `l :xne` qekneq ,jl xken

ld`a Ð `ed xa` i` :jixtc .mrh `la mxne`l :yexit ,"ze`iap ixack mdixac eyr" `l` ,`pyil i`da xn`w `l ,gayl ied `lc ogky`c (`,dn zexeka) "oinen el`" wxtae .xn`w

,opirny`l iel oa ryedi iaxl dil `kixhvi` xird seqc :wiqne ?iel oa ryedi iax ol rnyn `w i`ne ,idppz ediiexz :`ax xn`we .`xza `aac `eddk ,gayl ied inp `kde .`nhil inp

"dywnd dnda" wxtac ab lr s` .iel oa ryedi iax wlig xitye idppz ediiexz xn`w `axe ,xaca wlgl d`xp oi`y xnel ze`iap ixac oze` `xew ici` axc yxtl oi` la` .opz `lc

mewn lkn .zerah izy rlay oebk Ð dax xn`w ik :ipyn `wcn ?dax ol rnyn `w i`n eyexit ied mzde ,idppz ediiexz :xn`w ,'ek drela d`nehy myk dax xn`c `d iab (a,`r oileg)

wnd (`ax) xn`wc `d iab .eixacl `zriiq `iadl `l` ,iz`w ol rnyn `w i`n zeywdl `lc idppz ediiexz "oicinrn oi`" wxta inp ogky`rnyn `kd ,mewn lkn .'ek lwqpd (xeya) yc

:cere .mixtqd wgeny ,`ed wgece .opz `l xird seq `l` "jixhvi`" qxb `l l`eny epiax ,edine .dil `kixhvi` xird seq wiqncn ,iel oa ryedi iax ol rnyn `w i`n zeywdl `a `axc

ikdle ,da ola ixii` `ziixae oizipznc :xne` wgvi iax axd epixene .lirl xn`ck ,ryedi iaxk `l` `ziixae oizipzn `vxzn `l `dc ,ryedi iaxk xaq `l ici` iaxc xninl epivn `l

"xclld zia rnynck .dlek z` jldl zen` rax`k el zaygp ,da ola xird ivga ezcn dzlk elit` `dc .mitl` oipnl zen` rax`k el zaygp xird lk Ð xird seqa ezcn dzlk ik

"oiaxrn lka" wxta oke ,zen` rax`k xird lk ziyrp Ð xird zligza ely mitl` elk elit` ,da ola :`nl` .diziaa ziiae iz`we mitl` seqa eaexir ozep ixde :xn`wc ,(`,br oiaexir)

ccena elit` xn`c ,ryedi iax` `l` dnzn `l ici` iaxe .da olc oeik ,zen` rax`k el ziyrp xird lkc :i"yx yxite .o`kl mitl` seqa dil gpnc zxaq in :xn`wc (a,gl oiaexir)

,dlek z` jldl elit` zen` rax`k el ziyrp `le ,xird ivg `l` el oi` xird ivga ezcn dzlkyk oeik :dnzn ikdle .zen` rax`k el ziyrp xird lk Ð xird seqa ezcn dzlkyk

ccenle opzde oizipznn jixt `le .'ek `ipzde ,`l eze xkypy dn lirl jixtc i`n xity iz` `zyde .x`yd z` el milydl zen` rax`k xird lk ziyrp oi` inp xird seqa dzlk ik

idp xird ivga ezcn dzlkac ,wlgl yi inp da olac :ipyne .da ol dedc ozepn jixt ikdle .xird seqa dzlkl xird ivga ezcn dzlk oia wlgl yic rci ded ccen iablc .'ek exn`y

.xity iz` Ð opz `lc dil `kixhvi` xird seq inp iqxbc mixtqle .zen` rax`k el ziyrp `l Ð xir ly xg` cvl z`vl lkeiy oiprl ,xird lk jldl lekiy zen` rax`k el ziyrpc

.izyxitck ,oizipznn 'irny `l `dc ,dil `kixhvi` ccena mewn lkn Ð lirl iyw`ck ,`ziixa` oizipznn dywiz ok `l m`c ,opz inp xird seqc ab lr s`
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äîøkNpM.ãéñôî àeäàøîâCúòc à÷ìñ à÷ ©¤¦§¨©§¦¨¨§¨©£¨
"çøænì"¯"áøònì" ,Búéa çøæîì¯.Búéa áøòîì ©¦§¨§¦§©¥©©£¨§©£©¥

øúé Báeøéòìe änà íétìà Búéáìe epîéä àîìLa¦§¨¨¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥
ïàkî¯.Báeøéòì éèî àìå déúéáì éèîc dì zçkLî ¦¨©§©©§¨§¨¥§¥¥§¨¨¥§¥

"ïàkî øúé Búéáìe änà íétìà Báeøéòìe epîéä" àlà¤¨¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨
"çøænì" zøáñ éî :÷çöé éaø øîà ?dì zçkLî éëéä¥¦©§©©§¨¨©©¦¦§¨¦¨§©§©¦§¨

¯"áøònì" ,Búéa çøæîì¯,àì !?Búéa áøòîì §¦§©¥©©£¨§©£©¥Ÿ
"çøænì"¯"áøònì" ,Bða çøæîì¯àáø .Bða áøòîì ©¦§¨§¦§©§©©£¨§©£©§¨¨

Búéa çøæîì çøænì àîéz eléôà :øîà àìéL áø øa©©¥¨¨©£¦¥¨©¦§¨§¦§©¥
áøònìå.àðBñëìàa déúéa éà÷ã ïBâk ,Búéa áøòîì §©©£¨§©£©¥§§¨¥¥¥©£©§¨

à÷ìñ íeçzì õeç ."'åëå døeaéò CBúa Báeøéò ïúBpä"©¥¥§¦¨©§¨§¨
àeä økNpM äî" .døeaéòì õeç :àîéà àlà !?Cúòc©£¨¤¨¥¨§¦¨©¤¦§¨
úà ïúBpä :àéðúäå !?àì eúå økNpM äî ."ãéñôî©§¦©¤¦§¨§Ÿ§¨©§¨©¥¤

øéò ìL døeaéò CBúa Báeøéò¯.íeìë àìå äNò àì ¥§¦¨¤¦Ÿ¨¨§Ÿ§
úçà änà eléôà ,øéò ìL døeaéòì õeç Bðúð¯ §¨§¦¨¤¦£¦©¨©©

,änà dúBà økzNîãéñôîe,dlek øéòä ìk úà ¦§©¥¨©¨©§¦¤¨¨¦¨
;àéL÷ àì !íeçzä úcîa Bì äìBò øéòä úcnL éðtî¦§¥¤¦©¨¦¨§¦©©§¨©§¨

ïàk¯ïàk ,øéòä éöça Búcî äúìkL¯äúìkL ¨¤¨§¨¦¨©£¦¨¦¨¤¨§¨
,éãéà éaø øîàc ,éãéà éaøãëå .øéòä óBña Búcî¦¨§¨¦§¦§©¦¦¦§¨©©¦¦¦

òLBäé éaø øîàäúìëå ,àáe ããBî äéä :éåì ïa ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¥¨§¨§¨
øéòä éöça Búcî¯äúìk .øéòä éöç àlà Bì ïéà ¦¨©£¦¨¦¥¤¨£¦¨¦¨§¨
øéòä óBña Búcî¯òaøàk dlek øéòä Bì úéNòð ¦¨§¨¦©£¥¨¦¨§©§©

ïéà :éãéà éaø øîà .øàMä úà Bì ïéîéìLîe ,úBnà©©§¦¦¤©§¨¨©©¦¦¦¥
éøác àlà elà;úeàéáð,øéòä éöça äúìk él äî ¥¤¨¦§¥§¦©¦¨§¨©£¦¨¦

eäééåøz :àáø øîà !?øéòä óBña äúìk él äî©¦¨§¨§¨¦¨©¨¨©§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc oiaexir(iying meil)

.ãéñôî àeä økNpM äîgipny cv eze`l giexn `edy dn ,xnelk ©¤¦§¨©§¦
eaexir z` gipd m` ,oebk .xg`d cvl ciqtn `ed ,eaexir z`
on jlil dzrn `ed i`yx ,gxfn cvl xird on dn` sl` wgxna
cvl jlil i`yx epi` j` ,gxfn cvl dn` mitl` zyely xird
,gxfn cvl dn` sl` giexdy `vnpe ,dn` sl` `l` axrn

.axrn cvl dn` sl` ciqtde

àøîâ
:dpynd zwqer ote` dfi`a zxxan `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨©§¨©§¨

xnel ep` mixeaqmc` eze` didy dxne`a dpynd zpeeky ,
cnerçøænìcner didy epiid ,axrna il axr epal xn`eçøæîì ©¦§¨§¦§©
,Búéadpynd zpeeke ,ezia axrnl aexir eilr gipiy epal xn`e ¥

cner mc` eze` didy dxne`aáøònì,gxfna il axr epal xn`e ©©£¨
cnry epiidBúéa áøòîìgxfnl aexir eilr gipiy epal xn`e §©£©¥

.epa gipdy aexird oial epia ezia cner oipr lkay `vnpe ,ezia
,zeywdl yi jk lreàîìLadid m`y zxne`d dpynd ixac - ¦§¨¨

,ïàkî øúé Báeøéòìe änà íétìà Búéáìe epîéä,eziaa dziay raw ¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨
oky ,md miayeinBáeøéòì éèî àìå déúéáì éèîc dì úçkLî- ©§©©¨§¨¥§¥¥§Ÿ¨¥§¥

,eaexir cr `le ezia cr ribdl `ed lekiy ote` `evnl ozip
eziale epnn yiy okzi jkitle ,eaexir oial epia cner ezia ixdy

.dn` miitl`n xzei eaexirle dn` miitl`àlàdpynd ixac ¤¨
did m`y zxne`d,ïàkî øúé Búéáìe änà íétìà Báeøéòìe epîéä¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨

,md miyw ,eaexir mewna dziay rawdì úçkLî éëéäcvik - ¥¦©§©©¨
ezia ixd ,ezian xzei eil` jenq eaexir `diy ote` `evnl ozip

.eaexir oial epia cner
:ef `iyew lr mivexiz ipy d`ian `xnbdzøáñ éî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¨§©§

cner didy in' dpynd ixac zpeeky dz` xeaq ike -'çøænì©¦§¨
epiidBúéa çøæîìeli`e'áøònì'epiidàì ,Búéa áøòîìxacd oi` - §¦§©¥©©£¨§©£©¥Ÿ

`l` ,ok'çøænì'iidcner didy ep,Bða çøæîìeli`e'áøònì'epiid ©¦§¨§¦§©§©©£¨
.Bða áøòîìgipdy epa oiae ezia oia cner did mlerly ,xnelk §©£©§

eaexirn xzei eil` jenq ezia did minrty `l` ,aexir exear
.[a xeiv] ezian xzei eil` jenq eaexir didy minrte ,[` xeiv]

àîéz eléôà ,øîà àìéL áø øa àáø,xnel dvxz m` elit` - ¨¨©©¦¨¨©£¦¥¨
dpynd ixac zpeeky'çøænì'epiid'áøònì'å ,Búéa çøæîìepiid ©¦§¨§¦§©¥§©©£¨

,Búéa áøòîì,xaca `iyew oi` mewn lkndéúéa éà÷c ïBâk §©£©¥§§¨¥¥¥
àðBñëìàa,ezcinr mewnl oeqkl`a ezia cnery ote`a epiide - §£©§¨

okzi dfk ote`ay ,ezcinr mewnl xyi ewa cner eaexir eli`e
`di ok it lr s`e ,eaexir oial epia cner ezia `diy xacd

.[e xeiv] ezian xzei eil` jenq eaexir
:dpyna epipy'åëå døeaéò CBúa Báeøéò ïúBpädyr `l xir ly ©¥¥§¦¨

`ed xkypy dn zg` dn` elit` megzl ueg epzp ,melk `le
.ciqtn

:dpynd ixac lr dywn `xnbdCzòc à÷ìñ íeçzì õeçike - ©§©§¨©§¨
ly dn` miitl`l uegn eaexir z` ozpy xnel jzrc lr dler
epi`y xg`n ,llk liren aexird oi` dfk ote`a ixd ,xird megz

.eaexir mewnl zaya jlil leki
:`xnbd zvxznàîéà àlà,dfk ote`a dpynd ixac z` xen` - ¤¨¥¨

epzpydøeaéòì õeçdn` mirayl uegn egipdy ,epiidc .xir ly §¦¨
.xirl mikenqd yily ipye

zg` dn` elit` megzl ueg epzp :dpyna epipyàeä økNpM äî©¤¦§¨
.ãéñôî©§¦

wx ike :`xnbd dywnM äî`edøkNpciqtn `ed eaexir cvl ©¤¦§¨
,ipyd cvlàì eúåciqtn epi`y epiidc ,jkn xzei `le - §Ÿ

,zen` rax`k el `id zipecip `l` ,xird agexn dne`n
àéðúäåmc` ,`ziixaa epipy ixde -CBúa Báeøéò úà ïúBpä §¨©§¨©¥¤¥§

øéò ìL døeaéò,xirl mikenqd miixiye dn` miray jeza - ¦¨¤¦
,íeìë àìå äNò àìjldl did i`yx df aexir `la mb ixdy Ÿ¨¨§Ÿ§

m` la` .gex lkl dl aiaq dn` miitl`e dxeaire xird z`
Bðúðn eaexirlúçà änà eléôà ,øéò ìL døeaéòì õeç,cala §¨§¦¨¤¦£¦©¨©©

df ixdänà dúBà økzNîm` oebk ,eaexir z` gipdy cvl ¦§©¥¨©¨
,gxfn cvl xir ly dxeairl uegn zg` dn` wegixa egipd

,gxfn cvl zen` miitl` cer myn jlil `ed i`yxãéñôîe©§¦
úàagex xeriydlek øéòä ìk,axrn cvlúcnL éðtîdagex ¤¨¨¦¨¦§¥¤¦©
ly.íeçzä úcîa Bì äìBò øéòäi`yx xira xcd mc` ,xnelk ¨¦¨§¦©©§

jli`e xird seqne ,zen` rax` `id eli`k dlek z` jldl
ueg eaexir z` gipnd mc` la` .gex lkl dn` miitl` el yi
jkitle ,xira xck oecip epi` ,cala zg` dn` elit` ,xirl

el zipecip xird oi`dagex xeriy itk `l` ,zen` rax`k
wegixa eaexir gipde ,dn` sl` dagexy xira oebk .izin`d
cer myn jldl `ed i`yx ,gxfn cvl dl dveg zg` dn`
eay mewnd on jlil dvex m` j` ,gxfn cvl dn` miitl`
xg`le ,xird cr zg` dn` jled axrn cvl eaexir z` gipd
jli`e xird seqne ,xird agex ly dn` sl` ccen okn
megz milydl dn` sl`k cer axrn cvl jlil jiynn
ciqtde gxfnl zg` dn` xkypy `vnpe ,ely dn` miitl`
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.'ciqtn
:`xnbd zvxznàéL÷ àìdpynd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itl ,`ziixalïàk`ziixad - ¨
ote`a zwqer.øéòä éöça Búcî äúìkLxird dzidy ,xnelk ¤¨§¨¦¨©£¦¨¦
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.ãéñôî àeä økNpM äîgipny cv eze`l giexn `edy dn ,xnelk ©¤¦§¨©§¦
eaexir z` gipd m` ,oebk .xg`d cvl ciqtn `ed ,eaexir z`
on jlil dzrn `ed i`yx ,gxfn cvl xird on dn` sl` wgxna
cvl jlil i`yx epi` j` ,gxfn cvl dn` mitl` zyely xird
,gxfn cvl dn` sl` giexdy `vnpe ,dn` sl` `l` axrn

.axrn cvl dn` sl` ciqtde

àøîâ
:dpynd zwqer ote` dfi`a zxxan `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨©§¨©§¨

xnel ep` mixeaqmc` eze` didy dxne`a dpynd zpeeky ,
cnerçøænìcner didy epiid ,axrna il axr epal xn`eçøæîì ©¦§¨§¦§©
,Búéadpynd zpeeke ,ezia axrnl aexir eilr gipiy epal xn`e ¥

cner mc` eze` didy dxne`aáøònì,gxfna il axr epal xn`e ©©£¨
cnry epiidBúéa áøòîìgxfnl aexir eilr gipiy epal xn`e §©£©¥

.epa gipdy aexird oial epia ezia cner oipr lkay `vnpe ,ezia
,zeywdl yi jk lreàîìLadid m`y zxne`d dpynd ixac - ¦§¨¨

,ïàkî øúé Báeøéòìe änà íétìà Búéáìe epîéä,eziaa dziay raw ¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨
oky ,md miayeinBáeøéòì éèî àìå déúéáì éèîc dì úçkLî- ©§©©¨§¨¥§¥¥§Ÿ¨¥§¥

,eaexir cr `le ezia cr ribdl `ed lekiy ote` `evnl ozip
eziale epnn yiy okzi jkitle ,eaexir oial epia cner ezia ixdy

.dn` miitl`n xzei eaexirle dn` miitl`àlàdpynd ixac ¤¨
did m`y zxne`d,ïàkî øúé Búéáìe änà íétìà Báeøéòìe epîéä¥¤§¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨

,md miyw ,eaexir mewna dziay rawdì úçkLî éëéäcvik - ¥¦©§©©¨
ezia ixd ,ezian xzei eil` jenq eaexir `diy ote` `evnl ozip

.eaexir oial epia cner
:ef `iyew lr mivexiz ipy d`ian `xnbdzøáñ éî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¨§©§

cner didy in' dpynd ixac zpeeky dz` xeaq ike -'çøænì©¦§¨
epiidBúéa çøæîìeli`e'áøònì'epiidàì ,Búéa áøòîìxacd oi` - §¦§©¥©©£¨§©£©¥Ÿ

`l` ,ok'çøænì'iidcner didy ep,Bða çøæîìeli`e'áøònì'epiid ©¦§¨§¦§©§©©£¨
.Bða áøòîìgipdy epa oiae ezia oia cner did mlerly ,xnelk §©£©§

eaexirn xzei eil` jenq ezia did minrty `l` ,aexir exear
.[a xeiv] ezian xzei eil` jenq eaexir didy minrte ,[` xeiv]

àîéz eléôà ,øîà àìéL áø øa àáø,xnel dvxz m` elit` - ¨¨©©¦¨¨©£¦¥¨
dpynd ixac zpeeky'çøænì'epiid'áøònì'å ,Búéa çøæîìepiid ©¦§¨§¦§©¥§©©£¨

,Búéa áøòîì,xaca `iyew oi` mewn lkndéúéa éà÷c ïBâk §©£©¥§§¨¥¥¥
àðBñëìàa,ezcinr mewnl oeqkl`a ezia cnery ote`a epiide - §£©§¨

okzi dfk ote`ay ,ezcinr mewnl xyi ewa cner eaexir eli`e
`di ok it lr s`e ,eaexir oial epia cner ezia `diy xacd

.[e xeiv] ezian xzei eil` jenq eaexir
:dpyna epipy'åëå døeaéò CBúa Báeøéò ïúBpädyr `l xir ly ©¥¥§¦¨

`ed xkypy dn zg` dn` elit` megzl ueg epzp ,melk `le
.ciqtn

:dpynd ixac lr dywn `xnbdCzòc à÷ìñ íeçzì õeçike - ©§©§¨©§¨
ly dn` miitl`l uegn eaexir z` ozpy xnel jzrc lr dler
epi`y xg`n ,llk liren aexird oi` dfk ote`a ixd ,xird megz

.eaexir mewnl zaya jlil leki
:`xnbd zvxznàîéà àlà,dfk ote`a dpynd ixac z` xen` - ¤¨¥¨

epzpydøeaéòì õeçdn` mirayl uegn egipdy ,epiidc .xir ly §¦¨
.xirl mikenqd yily ipye

zg` dn` elit` megzl ueg epzp :dpyna epipyàeä økNpM äî©¤¦§¨
.ãéñôî©§¦

wx ike :`xnbd dywnM äî`edøkNpciqtn `ed eaexir cvl ©¤¦§¨
,ipyd cvlàì eúåciqtn epi`y epiidc ,jkn xzei `le - §Ÿ

,zen` rax`k el `id zipecip `l` ,xird agexn dne`n
àéðúäåmc` ,`ziixaa epipy ixde -CBúa Báeøéò úà ïúBpä §¨©§¨©¥¤¥§

øéò ìL døeaéò,xirl mikenqd miixiye dn` miray jeza - ¦¨¤¦
,íeìë àìå äNò àìjldl did i`yx df aexir `la mb ixdy Ÿ¨¨§Ÿ§

m` la` .gex lkl dl aiaq dn` miitl`e dxeaire xird z`
Bðúðn eaexirlúçà änà eléôà ,øéò ìL døeaéòì õeç,cala §¨§¦¨¤¦£¦©¨©©

df ixdänà dúBà økzNîm` oebk ,eaexir z` gipdy cvl ¦§©¥¨©¨
,gxfn cvl xir ly dxeairl uegn zg` dn` wegixa egipd

,gxfn cvl zen` miitl` cer myn jlil `ed i`yxãéñôîe©§¦
úàagex xeriydlek øéòä ìk,axrn cvlúcnL éðtîdagex ¤¨¨¦¨¦§¥¤¦©
ly.íeçzä úcîa Bì äìBò øéòäi`yx xira xcd mc` ,xnelk ¨¦¨§¦©©§

jli`e xird seqne ,zen` rax` `id eli`k dlek z` jldl
ueg eaexir z` gipnd mc` la` .gex lkl dn` miitl` el yi
jkitle ,xira xck oecip epi` ,cala zg` dn` elit` ,xirl

el zipecip xird oi`dagex xeriy itk `l` ,zen` rax`k
wegixa eaexir gipde ,dn` sl` dagexy xira oebk .izin`d
cer myn jldl `ed i`yx ,gxfn cvl dl dveg zg` dn`
eay mewnd on jlil dvex m` j` ,gxfn cvl dn` miitl`
xg`le ,xird cr zg` dn` jled axrn cvl eaexir z` gipd
jli`e xird seqne ,xird agex ly dn` sl` ccen okn
megz milydl dn` sl`k cer axrn cvl jlil jiynn
ciqtde gxfnl zg` dn` xkypy `vnpe ,ely dn` miitl`
`ed xkypy dn' epizpyn zazek cvike ,axrnl dn` sl`

.'ciqtn
:`xnbd zvxznàéL÷ àìdpynd oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

.xg` ote`a zwqer odn zg` lky itl ,`ziixalïàk`ziixad - ¨
ote`a zwqer.øéòä éöça Búcî äúìkLxird dzidy ,xnelk ¤¨§¨¦¨©£¦¨¦

cvl xird on ax wgxna eaexir gipdy e` ,dn` miitl` dagx
cvl eaexirn dn` miitl` `ed dpen xy`ky `vnpe ,gxfn
dnvr xird zccnp dfk ote`ae ,xird rvn`a enegz dlk axrn
ciqtde gxfnl zg` dn` xkypy `vnpe ,ely dn` miitl` oipnl

.axrnl dn` sl`ïàkote`a zwqer dpynd j` -Búcî äúìkL ¨¤¨§¨¦¨
,øéòä óBñagipde ,dn` miitl`n dphw xird dzidy ,xnelk §¨¦

dn` miitl` jldn `ed xy`ky `vnpe ,xirl jenqa eaexir
,dteqa `l` xird rvn`a dlk enegz oi` axrn cvl eaexirn
dagex oi`e ,zen` rax`k dlek xird el zipecip dfk ote`ae
dn' dpynd dxn` jk lre .ely dn` miitl` megzn hrnn
gxfnl zg` dn` xkyp `ed df ote`a oky ,'ciqtn `ed xkypy
el dler dnvr xird oi`y ,xzei `le ,axrnl zg` dn` ciqtne

.oeaygd on
ån dzlk oia df weligdteqa ezcin dzlk oial xird ivga ezci §

`ed,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà éaø øîàc ,éãéà éaøãëy mc`äéä ¦§©¦¦¦§¨©©¦¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨
ããBîenegzl dn` miitl`àáe,xird jezaéöça Búcî äúìëå ¥¨§¨§¨¦¨©£¦

Bì ïéà ,øéòäjlilàlàz`.øéòä éöçm` la`óBña Búcî äúìk ¨¦¥¤¨£¦¨¦¨§¨¦¨§
k dlek øéòä Bì úéNòð øéòädagx `id eli`,úBnà òaøà ¨¦©£¥¨¦¨§©§©©

øàMä úà Bì ïéîéìLîexird axrnl jldle jiyndl i`yxe - ©§¦¦¤©§¨
.ely dn` miitl` megz milyiy cr ,d`lde

enyn xn`y df oic lr ici` iax ly ezdinz z` d`ian `xnbd
:iel oa ryedi iax lyïéà ,éãéà éaø øîàmixacéøác àlà elà ¨©©¦¦¦¥¥¤¨¦§¥

.úeàéáð`iapdy myk ,enrh yxtzp `l df welig ,xnelk §¦
laiwy `l m`e ,ez`eapl mrh ozep epi` dxeabd itn `apznd

,denzl yi ixdy .ok xne` did `l eaxn jk iel oa ryedi iaxäî©
élm`äúìkezcnøéòä éöçamiitl` oeaygl xird el dlery ¦¨§¨©£¦¨¦

e ,ely dn`él äîm`äúìkezcinøéòä óBñael zipecip dpi`y ©¦¨§¨§¨¦
.cala zen` rax`k `l`

:ici` iax ixac lr dnz `ax,àáø øîàici` iax dpkn recn ¨©¨¨
ixde ,'ze`iap ixac'k el` mipicéäððz eäééåøzepyp mipicd ipy - ©§©§§©§¦

epipy jky ,epizpyna(.`q oldl),ìk úà ïéëläî äìBãb øéò éLðà©§¥¦§¨§©§¦¤¨
äpè÷ øéò`id zipecip ,xnelk ,dn` miitl` jeza mdl dkenqd ¦§©¨

ly dn` miitl` zcinl dler dagex oi`e ,zen` rax`k mdl
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äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò éLðà ïéàå,mdl dkenqd §¥©§¥¦§©¨§©§¦¤¨¦§¨
jldl mi`yx `l` ,zen` rax`k mdl zipecip `id oi` ,xnelk
,xxal yie .xzei `le mdly dn` miitl` megz dlkiy cr da

àîòè éàî,mdipia weligd mrh `ed dn -åàìxe`iad oi` m`d - ©©§¨©
,dfaéðäc íeMî,dphw xir iyp` ,el` -ïúcî äúìkzcin - ¦§¨¥¨§¨¦¨¨

,mdly dn` miitl`øéòä éöçaxird oi` jkitle ,dlecbd ©£¦¨¦
,zen` rax`k mdl zipecipéðäå,dlecbd xird iyp` ,el`e - §¨¥

øéòä óBña ïúcî äúìkrax`k mdl zipecp `id jkitle ,dphwd ¨§¨¦¨¨§¨¦
miitl` xeriy enilyiy cr oldle dpnid jldl mi`yxe ,zen`

.mdly dn`
oa ryedi iax wligy df weligy ,`vnpezcin dzlk oia iel

ixaca x`azp xak xird seqa ezcin dzlk oial xird ivga
ze`iap ixacy xn`e ici` iax jk lr dnz recn ,ok m`e ,dpynd
yi yecig dn iel oa ryedi iax lr denzl el did ,daxc` ,md

.dpyna eyxtzp xaky xg`n ,eixaca
:`xnbd zvxzn,éðz éLðà éLðà éãéà éaøåzxg` `qxib ,xnelk §©¦¦¦©§¥©§¥¨¥

`ax qxby itk qxeb did `ly ,oldl dpynd ixaca el dzid
qxeb did `l` ,'dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp` oi`e'

,'dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp`e'ïúBða dì íé÷Bîe- ¦¨§¥
oiprly ,xird jeza eaexir ozepd mc`a dpynd z` did cinrne
eaexir z` ozpe dlecbd xird iyp`n `ed m` oia welig oi` df
eaexir ozpe dphwd xird iyp`n `ed m` oial ,dphwd xira
rax`k eaexir z` da ozpy xird el zipecip oipr lkay ,dlecba
,gex lkl dl aiaq dn` miitl`e dlek z` jldl i`yxe ,zen`

ïðz àì ããBî ìáàjeza eaexir z` ozp `ly mc` ly epic j` - £¨¥Ÿ§©
miitl` oldle myn ccne exira ezziay raw `l` dpkyd xird
epl oi` `linne ,dpynd ixaca x`azp `l ,zay megzl dn`
dzlkl xird seqa ezcin dzlk oia welig yiy myn cenll
iel oa ryedi iax ixacy ici` iax xn` ok lre ,xird ivga ezcin

.md ze`iap ixac
:dywne `xnbd dayàìåoicd `ed oky dpyna x`azp `l ike - §Ÿ

,ccen iabl s`ïðúäå,my dpynd ly `tiqa epipy ixde -ããBîìe' §¨§©§¥
.'äøòîa äìk Búcî óBñ eléôàL ,änà íétìà Bì ïéðúBð eøîàL¤¨§§¦©§©¦©¨¤£¦¦¨¨¤¦§¨¨
dzlke ezziay mewnn dn` miitl` mc` ccn m`y ,xnelk
oi`e ,llk oldle myn jldl i`yx epi` ,dxrn rvn`a ezcin
o`kn cenll yie .zen` rax`k dxrnd lk el zipecipy mixne`
oi` xird ivga ezcin dzlky mc`y ,iel oa ryedi iax ixack
iax lr denzle aeyl yi dzrne .zen` rax`k el zipecip `id
df oic x`azp xak ixd ,od ze`iap ixacy xn` recn ,ici`

l oa ryedi iax lr denzl el did ,daxc`e .dpynarecn ie
.dpyna yxetnd df oic eprinydl jxved

ezcin dzlk m`y dpynd ixacn cenll yi ok` :`xnbd zvxzn
mewn lkn la` ,zen` rax`k el ziyrp `id oi` xird ivgaóBñ

ïðz àìc déì àëéøèöéà øéòäiel oa ryedi iax jxved - ¨¦¦§§¦¨¥§Ÿ§©
rax`k el `id zipecip xird seqa ezcin dzlk m`y eprinydl
iax xn` jk lre ,dpynd ixaca x`azp `l df oicy itl ,zen`

.md ze`iap ixacy ici`
xir iyp`' zpyna dpekpd `qxibd oipra `xnin d`ian `xnbd

:'dlecbéðúc ïàî ,ïîçð áø øîàdpyna `qxibd dpeyy in - ¨©©©§¨©§¨¥
oldléLðà','dlecb xir lk z` oikldn dphw xirLazLî àì- ©§¥Ÿ¦§©¥

,dreh epi`éðúc ïàîe`qxibd dpeyy ine -éLðà ïéà'dphw xir ©§¨¥¥©§¥
,'dlecb xir lk z` oikldnLazLî àì.dreh epi` `ed s` - Ÿ¦§©¥

:od zepekp ze`qxibd izyy xacd okzi cvik x`an `ed dzre
éðúc ïàîy dpeyy in -éLðàlk z` jldl mi`yx dphw xir ©§¨¥©§¥

dlecbd xirdLazLî àìmeyn ,dreh epi` -dì íé÷Bîc`ed - Ÿ¦§©¥§¦¨
,dpynd z` cinrnae dphwd xira xcd mc`ïúBðeaexir z` §¥

el `id ziyrp ezziay z` da rawe xg`ne ,dlecbd xira
.gex lkl dn` miitl` cere dlek z` jldne ,zen` rax`kïàîe©

éðúcy dpeyy ine -éLðà ïéàxird lk z` mikldn dphwd xird §¨¥¥©§¥

,dlecbdLazLî àì,dreh epi` `ed s` -dì íé÷Bîcitl - Ÿ¦§©¥§¦¨
dpynd z` cinrn `edyadphwd xira dziay rawy mc` §

eããBîezziay z` da raw `le xg`ny ,dlecbd xird l` jlede ¥
cr `l` da jldl i`yx epi`e ,zen` rax`k el zipecip `id oi`

.ely dn` miitl` megz seqàøqçî éøeqçåjixv ef `qxible - §©¥§©§¨
,zeaiz dnk ly oexqg dpynd ixaca yiy xneléðz÷ éëäåjke - §¨¦¨¨¥

,dzepyl yi,äpè÷ øéò ìk úà ïéëläî äìBãb øéò éLðàdleky itl ©§¥¦§¨§©§¦¤¨¦§©¨
,mdly dn` miitl` megz jeza zrlaenäpè÷ øéò éLðà ïéàå§¥©§¥¦§©¨

,äìBãb øéò ìk úà ïéëläîjeza dlek zrlaen dpi`y itl §©§¦¤¨¦§¨
.mnegza ,íéøeîà íéøác änae exira ezziay rawy mc`ããBî ©¤§¨¦£¦§¥

,dpkyd xird l` jledeäéäL éî ìáàxcøéòadúà çépäå äìBãb £¨¦¤¨¨¨¦§¨§¦¦©¤
øéòa Báeøéòd,äpè÷y e`äéäxcøéòadBáeøéò úà çépäå äpè÷ ¥¨¦§©¨¨¨¨¦§©¨§¦¦©¤¥

øéòad,äìBãbdf ixddlek úà Cläîz` da ozpy xird lk z` - ¨¦§¨§©¥¤¨
,eaexiränà íétìà dì äöeçåz` da ozpe xg`ny ,gex lkl §¨¨©§©¦©¨

rax`k xird lk el ziyrpe ,xird dze` iyp`k `ed oecip eaexir
.zen`

:lgpd zty lr zayeid xir ly dpic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©
,ìçpä úôN ìò úáLBiL øéò ,àðeä áø øîà àaà øa éîø øîà óñBé¥¨©¨¦©©¨¨©©¨¦¤¤¤©§©©©©

äéðôì Lé íà,lgpde xird oia -äwcdaeba ,dvign -(äòáøà) ¦¥§¨¤¨©¨
[òaøà],zen`dì íéããBîdly dn` miitl` megz z` [xirl-] ©§©§¦¨

,ìçpä úôOî,xird dvwn onegz z` micceny mixr x`ykíàå ¦§©©©©§¦
åàì,lgpl xird oia dwiqtnd dvign oi`y -dì ïéããBî ïéà ©¥§¦¨

,lgpd ztynàlàdn` miitl` ccen xird ixiicn cg` lkçútî ¤¨¦¤©
,Búéalr lgpd dlri `ny xird ixiic miyyeg zr lkay itl ¥

zipecip mewna mzaiyi oi` jkitle ,mdiza z` sivie eizecb
ice ,i`xr zaiyik `l` raw zaiyikx`azpy ,mitixv iayeik mp

lirl(:dp),xird gztn megzd cecnl zg` xirk mipecip mpi`y
.ezia gztn ccen cg` lk `l`

:df oic xxan iia`éiaà déì øîà,sqei axlzøîà úBnà òaøà äwc ¨©¥©©¥©¨©§©©¨§©§
dìò ïìxird oia zen` rax` daeba dvign jixvy epl zxn` - ¨£¨

yie .lgpd ztyn dn` miitl` zepnl ozip `diy ick ,lgpl
,jk lr denzläòaøàc àîìòc éwc ìkî àðL éàîdpey recn - ©§¨¦¨©¥§¨§¨§©§¨¨

lirl x`azp ixdy ,'oiwc' x`y oicn ef [dvign-] 'dwc' oic(.q),
,df mr df eaxir `le egkyy zqtxn iyp`e xvg iyp` iabl
drax` daeba 'dwc' zqtxnd ixiic eyriy ici lr `id mzpwzy

.zen` rax` daeba dvignd `dzy jixv o`k recne ,migth
déì øîà,iia`l sqei axíúä,zqtxn iabl ,my -àúéòa àì ¨©¥¨¨Ÿ§¦¨

àzLéîLzdvignd oi`e ,mnewna ynzydl micget dixiic oi` - ©§¦§¨
ic jkitle ,xvgd oiae zqtxnd oia wiqtdl ,xkidl `l` zkxvp

la` ,migth drax` ly dvignaàëäzcnerd xir iabl ,o`k - ¨¨
,lgpd zty lràzLéîLz àúéòamewnd iyp` micget - §¦¨©§¦§¨

jixv jkitle ,mtivie lgpd dlri `ny ,mnewna ynzydl
cenrl dieyr `id jkay ,zen` rax` daeba dvignd `dzy

.xird etivi `ly mind ipta obdle
:lgpd zty lr 'dwc' ziiyr ly df oicl xewn d`ian `xnbd

dì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà,df oic xnel izcnl okidn - ¨©©¥§¨£¦¨¨
,xird xryn megzd z` cecnl znxeb 'dwc'd ziiyryàéðúc§©§¨

,`ziixaaéða eäiL éaø øézäxird'øãâ'xdd daeba zayeid ¦¦©¦¤§§¥¨¥
ïéãøBézayaìxir'ïúnç',mzgzn xdd retiya zayeidéða ïéàå §¦¨©§¨§¥§¥
xirdïéìBò 'ïúnç'zayaìxir.'øãâ',xxal yieàîòè éàîdn - ©§¨¦¨¨¥©©§¨

,dfa weligd mrh `edåàì`ed mrhdy ,xnel oi` m`d -íeMî ©¦
éðäc,xcb ipa ,el` -äwc ãeáò,mxir zizgza dvign eyr - §¨¥¨©¨

,wnrl letil miyyeg mpi`e ,mxira gha miayei md ok zngne
miitl` megz miccen mdiayeiy mixr x`yk mipecip md jkitle
miitl` jeza zrlaen ozng xirde xg`ne ,xird znegn dn`
.ozng xird lka jldl xcb ipa mi`yx xcb xird znegl dn`

éðäå,ozng ipa ,el` la` -äwc ãeáò àìdvign eyr `l - §¨¥Ÿ¨©¨
elti `ny ,mnewna ynzydl md micgete ,mxir zizgza
dn` miitl` mipend mitixv iayeik mipecip md jkitle ,wnrl
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פמשך בעמוד זלפ

ezny in` cenr `q sc ± iyily wxtoiaexir
äìåãâä úà ïéëìäî äðè÷ øéò éùðà ïéàåedl dler xirdy itl ,zen` rax`k dlek Ð

.oinegzd zcnaéãéà éáøåoizipzna ipzwc iyp` iyp` od d`eap ixac xn`c Ð

didy in cvik :oizipzna yxtnck ,xira eaexir ozepa dl iwene ,oikldn ipz ediiexza

aexiry ,dlek z` jldn ,mitl` jeza dl dkenqd dphw xira eaexir ozpe dlecb xira

zay eli`k ,zen` rax`k xird lk el dpew

onwl xn`ck ,"iyp` oi`" :ipz `axe .my `ed

.yazyn `l "iyp` oi`" ipzc o`nããåî ìáà
oia welg icin opz `l ,xirl `ae xirl uegn Ð

.dteqa dzlkl divga dzlkããåîìåmewnn Ð

el ozil exn`y ,eaexir mewnn e` ezziay

mitl`dxrna dlk mitl` zcn seq elit` Ð

dzlk :`nl` .d`lde mitl`n qpki `l Ð

,xird zcn el dlerc opz xird ivga ezcn

.dize`iap i`neäéì àëéøèöéà øéòä óåñÐ

dzlkc `kidc opireny`l ,iel oa ryedi iaxl

,zen` rax`k xird lk `ied xird seqa ezcn

.dl opz `lcïúåðá äì é÷åîipzwck Ð

.`icda oizipznaøéò éùðà ïéà éðúã ïàîå
ããåîá äì é÷åî ùáúùî àì 'åë äðè÷iyp` Ð

zrlapd dphw xirl oxirn oi`veiy dlecb xir

mitl` jeza dlekoxirn dwegxy oebk ,odly

dlek z` oikldn ,sl` dnvr `ide sl`

oi`e .dl dveg sl` oinilyne zen` rax`k

dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp`

li`ed mitl` dnvr `ide sl` oxirn dwegxd

odly mitl`a zrlap dlek oi`eodl dler Ð

sl`a `l` dl oiqpkp oi`e ,megzd zcna

eaexir ozepa `lf`e `yxtnc oizipzneÐ

.'ek `xqgin ixeqgìçðä úôù.wenr Ðùé íà
ä÷ã äéðôìipt lr daeb zen` rax` dvign Ð

lgpd ztyn ccen ,lgpd ztyn dlek xird

.zexiir x`yk my dlk `idyåàì íàåoeik Ð

ediizyinyz `zirac,reaw aeyi ied `l Ð

cg` lkl oipen oi`e ,oitixv iayeik edl eede

.ezia gztn `l`ïì úøîà úåîà òáøà ä÷ã
i`n `nrh jpin opira `zyde .`zegipa Ð

drax` daeba edl ibqc ,`nlrc iwc lkn `py

dwc diptly zqtxn iab lirl oxn`ck ,migth

.'ek drax`'åë ä÷ã ãåáòã íåùî åàìxcb Ð

oznge dlrnl xcb ,retiya xda oiayei oznge

zekixv ,retiya zeayei odizye li`ed .dhnl

eidy jzrc `wlq `we .oletiya dwc odizy

ly mitl` jeza dlek ef zerlaen odizy

e`l 'ek ozngl micxei xcb ipa ipzwe .dzxag

diayei lk jkitl ,dwc cear xcb ipac meyn

cecnle zepnl oiligzn ozngl jlil oivexyk

ozng ixde zexiir x`yk ozng cvl dznegn

cear `l ozng ipa ipde .onegza zrlaen dlek

oiccene xir `ied `l jkitl ,dletiyl dwc

oiaexwd odaebay el`e .ezia gztn cg` lkl

oinegza zrlaen dleke ,xcbl mitl` jezaÐ

oiayei eid m` la` .dlekl dl oiqpkp

diletiya.dl oiler oi` Ðïúîçì øãâ éðá åäì éâøèèî.ozng ipal xcb ipa eid oibxede oikn Ðéìæà ååä éë.ozng ipal xcb ipa edl ibxhhn inp ozngl xcb ipa Ðéàãå éàä éìåë
åäì åôééë àìediizn `la elit`c ,xcb ipa Ð.ozng ipa edl ebxhhiléàåä úù÷ë äéåùòä øéòdl oiccen :oiwxt yixa opixn`c .mitl` zrax`n xzei diy`x ipy oiae ,ozng Ð

odl oiccene zywa miayeid ozng ipae .dnegza zrlaen ozng lke ,dznegn xcbl oiccen ixdy ,ozngl xcb ipa oicxei ,jkld .xcb cvl dly xzie ,ezia gztn cg` lk zywd on

xcb :dl qpkil oileki oi`e ,xcb ly diy`xa oinegz dlk zywd ondzlk ,xcb ipa dl oicxeiyke ,dphw xir oznge .xird ivga ozcn dzlk ,xcbl ozng ipa oileryke ,dlecb xir Ð

.megzd zcna ozng ipal dler xcb la` .x`yd z` odl oinilyne ,zen` rax`k dlek odl zeidl ozngl oicxei xcb ipa ediy iax xn`w ikde .xird seqa ozcinéðúî àðäë áø
éëä.`d xn` xne `d xn` xn `icda yxtn Ðäðùîäðè÷ øéò ìë úà.oinegz zcn cal Ðäëåú ì÷ àöîð.oixeic meyn Ðäáâ ìòîdab lr epzp eli`e ,oixeic my oi`y Ð

.eaexir mewnn mitl` `l` el eid `l Ð'åë åøîàù ããåîìåzen` rax`k el xird lky xnel ,xira eaexir ozepa `aiwr iax lr minkg oiwelgy it lr s`e Ð`aa od oicen Ð

.melk ezcnn oldl qpkp epi`y ,oixeic [da yiy] dxrna elit` zeipepia zeriqt mitl` ly ezcn dzlke ,ezziay mewnn e` zxg` xirn
àøîâ
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ãåòå.i`w dipin lirlc `zlin` "cere" i`dc ,"cere" opiqxb `l l`eny epiaxÐ iax xizd

ptl `ay owf drexa dyrn :oizliknc `ztqeza `zi` ikdexekf :el xn`e ,iax i

xn`w xcde ,cere xybl dkenqd dpevigd xvgd cr ozngl oicxei lcbn ipa eidy iziid

iax xizd" drexc ezecr xza da aezky `ztqez yi ,edine .'ek xcb ipa ediy iax xizdy

dpevigd xvgd cr ozngl oicxei lcbn ipa ediy

xizd cere" qxbc `zyd `gipe ."xirl dkenqd

dna lirl ixiinc oeik ,"'ek xcb ipa ediy iax

.drex ly ezecr it lr lcbn ipal iax xizdy

xizd z`f cere" :aezk l`ppg epiax yexitae

."iax

øéò:qxhpewa yxit Ð i`ed zywk dieyrd

zrax`n xzei diy`x ipy oiae ,ozng

dlke zywd on dl oiccen lirl xn`c ,mitl`

oileki oi`e ,xcb ly y`xa zywd ipa ly onegz

oiccenc ozngl oicxei xcb ipa la` ,da qpkil

.odinegza zrlaen ozng lke oznegn xcbl

onegza oirlaen zywd ipa i`c ,denz eyexite

m`e .xcbl zelrl oixzen md mb ok m`Ð xcb ly

Ð xcb megza oirlaenc xn`w zywd iy`x ipaa

iy`x ipac ,ipdl ixy ipdl ixyc `kid lk izk`

rvn`ay oze`e ,dfl dfn oi`a xcb ipae zywd

d`xpe .iccda ixq` ediiexz xcb ipae zywd

,i`ed zywk dieyrd xir xcbc :mz epiax yexitk

on dl oiccene mitl` drax` diy`x oia did `le

opi` ozng ipa la` .ozngl oi`a jkitl ,xzid

s`y xyt`e ,zywd rvn`l xcbl zelrl oileki

,mitl`n xzei did xcb ly zywd iy`xl ozngn

.jlil oileki eid `l my s`e
zil
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éàî .äìBãb øéò ìk úà ïéëläî äpè÷ øéò éLðà ïéàå§¥©§¥¦§©¨§©§¦¤¨¦§¨©
àîòè¯äúìk éðäc íeMî åàìïúcî,øéòä éöça ©§¨¨¦§¨¥¨§¨¦¨¨©£¦¨¦

"éLðà" éãéà éaøå ?øéòä óBña ïúcî äúìk éðäå§¨¥¨§¨¦¨¨§¨¦§©¦¦¦©§¥
.ïðz àì ããBî ìáà ,ïúBða dì íé÷Bîe ,éðz "éLðà"©§¥¨¥¦¨§¥£¨¥Ÿ§©
,änà íétìà Bì ïéðúBð eøîàL ããBnìå :ïðúäå !?àìå§Ÿ§¨§©§©¥¤¨§§¦©§©¦©¨
àëéøèöéà øéòä óBñ !äøòna äìk Búcî óBñ eléôàL¤£¦¦¨¨¤©§¨¨¨¦¦§§¦¨
àì "éLðà" éðúc ïàî :ïîçð áø øîà .ïðz àìc ,déì¥§¨§©¨©©©§¨©§¨¥©§¥Ÿ
ïàî .LazLî àì "éLðà ïéà" éðúc ïàîe ,LazLî¦§©¥©§¨¥¥©§¥Ÿ¦§©¥©

LazLî àì "éLðà" éðúc¯ïàîe ,ïúBða dì íé÷Bîc §¨¥©§¥Ÿ¦§©¥§¦¨§¥©
LazLî àì "éLðà ïéà" éðúc¯÷Bîcdì íé.ããBîa §¨¥¥©§¥Ÿ¦§©¥§¦¨§¥

ïéëläî äìBãb øéò éLðà :éðú÷ éëäå àøñçî éøBqçå§©¥§©§¨§¨¦¨¨¥©§¥¦§¨§©§¦
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äìåãâä úà ïéëìäî äðè÷ øéò éùðà ïéàåedl dler xirdy itl ,zen` rax`k dlek Ð

.oinegzd zcnaéãéà éáøåoizipzna ipzwc iyp` iyp` od d`eap ixac xn`c Ð

didy in cvik :oizipzna yxtnck ,xira eaexir ozepa dl iwene ,oikldn ipz ediiexza

aexiry ,dlek z` jldn ,mitl` jeza dl dkenqd dphw xira eaexir ozpe dlecb xira

zay eli`k ,zen` rax`k xird lk el dpew

onwl xn`ck ,"iyp` oi`" :ipz `axe .my `ed

.yazyn `l "iyp` oi`" ipzc o`nããåî ìáà
oia welg icin opz `l ,xirl `ae xirl uegn Ð

.dteqa dzlkl divga dzlkããåîìåmewnn Ð

el ozil exn`y ,eaexir mewnn e` ezziay

mitl`dxrna dlk mitl` zcn seq elit` Ð

dzlk :`nl` .d`lde mitl`n qpki `l Ð

,xird zcn el dlerc opz xird ivga ezcn

.dize`iap i`neäéì àëéøèöéà øéòä óåñÐ

dzlkc `kidc opireny`l ,iel oa ryedi iaxl

,zen` rax`k xird lk `ied xird seqa ezcn

.dl opz `lcïúåðá äì é÷åîipzwck Ð

.`icda oizipznaøéò éùðà ïéà éðúã ïàîå
ããåîá äì é÷åî ùáúùî àì 'åë äðè÷iyp` Ð

zrlapd dphw xirl oxirn oi`veiy dlecb xir

mitl` jeza dlekoxirn dwegxy oebk ,odly

dlek z` oikldn ,sl` dnvr `ide sl`

oi`e .dl dveg sl` oinilyne zen` rax`k

dlecb xir lk z` oikldn dphw xir iyp`

li`ed mitl` dnvr `ide sl` oxirn dwegxd

odly mitl`a zrlap dlek oi`eodl dler Ð

sl`a `l` dl oiqpkp oi`e ,megzd zcna

eaexir ozepa `lf`e `yxtnc oizipzneÐ

.'ek `xqgin ixeqgìçðä úôù.wenr Ðùé íà
ä÷ã äéðôìipt lr daeb zen` rax` dvign Ð

lgpd ztyn ccen ,lgpd ztyn dlek xird

.zexiir x`yk my dlk `idyåàì íàåoeik Ð

ediizyinyz `zirac,reaw aeyi ied `l Ð

cg` lkl oipen oi`e ,oitixv iayeik edl eede

.ezia gztn `l`ïì úøîà úåîà òáøà ä÷ã
i`n `nrh jpin opira `zyde .`zegipa Ð

drax` daeba edl ibqc ,`nlrc iwc lkn `py

dwc diptly zqtxn iab lirl oxn`ck ,migth

.'ek drax`'åë ä÷ã ãåáòã íåùî åàìxcb Ð

oznge dlrnl xcb ,retiya xda oiayei oznge

zekixv ,retiya zeayei odizye li`ed .dhnl

eidy jzrc `wlq `we .oletiya dwc odizy

ly mitl` jeza dlek ef zerlaen odizy

e`l 'ek ozngl micxei xcb ipa ipzwe .dzxag

diayei lk jkitl ,dwc cear xcb ipac meyn

cecnle zepnl oiligzn ozngl jlil oivexyk

ozng ixde zexiir x`yk ozng cvl dznegn

cear `l ozng ipa ipde .onegza zrlaen dlek

oiccene xir `ied `l jkitl ,dletiyl dwc

oiaexwd odaebay el`e .ezia gztn cg` lkl

oinegza zrlaen dleke ,xcbl mitl` jezaÐ

oiayei eid m` la` .dlekl dl oiqpkp

diletiya.dl oiler oi` Ðïúîçì øãâ éðá åäì éâøèèî.ozng ipal xcb ipa eid oibxede oikn Ðéìæà ååä éë.ozng ipal xcb ipa edl ibxhhn inp ozngl xcb ipa Ðéàãå éàä éìåë
åäì åôééë àìediizn `la elit`c ,xcb ipa Ð.ozng ipa edl ebxhhiléàåä úù÷ë äéåùòä øéòdl oiccen :oiwxt yixa opixn`c .mitl` zrax`n xzei diy`x ipy oiae ,ozng Ð

odl oiccene zywa miayeid ozng ipae .dnegza zrlaen ozng lke ,dznegn xcbl oiccen ixdy ,ozngl xcb ipa oicxei ,jkld .xcb cvl dly xzie ,ezia gztn cg` lk zywd on

xcb :dl qpkil oileki oi`e ,xcb ly diy`xa oinegz dlk zywd ondzlk ,xcb ipa dl oicxeiyke ,dphw xir oznge .xird ivga ozcn dzlk ,xcbl ozng ipa oileryke ,dlecb xir Ð

.megzd zcna ozng ipal dler xcb la` .x`yd z` odl oinilyne ,zen` rax`k dlek odl zeidl ozngl oicxei xcb ipa ediy iax xn`w ikde .xird seqa ozcinéðúî àðäë áø
éëä.`d xn` xne `d xn` xn `icda yxtn Ðäðùîäðè÷ øéò ìë úà.oinegz zcn cal Ðäëåú ì÷ àöîð.oixeic meyn Ðäáâ ìòîdab lr epzp eli`e ,oixeic my oi`y Ð

.eaexir mewnn mitl` `l` el eid `l Ð'åë åøîàù ããåîìåzen` rax`k el xird lky xnel ,xira eaexir ozepa `aiwr iax lr minkg oiwelgy it lr s`e Ð`aa od oicen Ð

.melk ezcnn oldl qpkp epi`y ,oixeic [da yiy] dxrna elit` zeipepia zeriqt mitl` ly ezcn dzlke ,ezziay mewnn e` zxg` xirn
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àøîâäáéøç øéòá.dl aiaq zeniiw dizevign la` ,dixeicn Ðúà êìäî ïðáøI
äìåëopax hwpc `de .`aiwr iaxl oicd `ede ,zevign xie`a zay `dc Ðmeyn Ð

oi` daiyia elit` `aiwr iaxle ,daiyil daixg oia welig ipzinl irac ,eaexir gipnd

mitl` `l` eaexir mewnn el.'åë äáéøç øéòá åáåøéò çéðäxird lk opax xen` ikc Ð

zen` rax`k el:`icda opzck ,zayeina Ð

izni`daixga :`nl` ,oixeic da oi`y onfa Ð

:opiqxb ikd .ecen.äéì ïéãåî ïéøåéã äá ïéàá àä
äøéãì äéåàø äðéà.dizevign eltpy Ðúøòî

åäé÷ãöediwcv da `viy `ide ,dzid dlecb Ð

aizkck ,micykd iptn gexal milyexin dlil

:'ebe "xird rwaze" :(ap) dinxiaäáéøç øéò óà
i`c ,dnegn `le oixeicn daixg jgxk lre Ð

dnegnoeik ,dlek z` jldn ipz ied `l Ð

iax oicd `ede) .zevign xie`a zay `lc

`le zay ipzw ,dneg yic ab lr s`e (`aiwr

.gipd ipzwéðî.gipd ipz `lc `d Ðàîéð éà
àáé÷ò éáø,dlek z` jldn gipda dil zilc Ð

daixgac xninl ,dxrnc `inec xir ipz i`n`

.i`wéîð äáéùé åìéôà,`l `aiwr iaxl gipd Ð

zay meyn daixg hwpc `dc xninl `kil `de

`kid ,daixg `idc ab lr s` xninl hwp

z` jldn zayc?xir `ixi` i`n `d dlek

zetiwn oileaiye dxevw dnwe rwpe lz elit`

z` jldn (`,eh) `nw oiwxta oxn` dze`

.dlekïðáø åàì àìàdaixga :dpin rnye Ð

meyn daixg hwpc `d jgxk lr `dc .ecen

.dl hwp "gipd" `pz `le xiiyc `xeiyóà
äáéùé äøòîzay ikd elit`c opireny`le Ð

gipd ,oi` Ð.`aiwr iaxk ,`l Ðúøòîë àäå
éðú÷ åäé÷ãöly `dc [oixc] oixeic my oi`e Ð

.oixeic da zil `zyd :inp i` .dzid jlnéáá
øáåâà éáã àúùéðë,did lecb zqpkd zia Ð

mde .`zkxan megz ly mitl`a rlaen eleke

eteq cr aexird jiledl oiyyeg eid `l

gpenc oeikc opaxk edl `xiaqc ,my egipdle

zevign xie`ael dvege elek z` oikldn Ð

.mitl`éôè äéá ååâcinrdl cer ewinrd Ð

.my egipdle eteq cr aexirdåøúùéìã éëéä éë
éôè åëì.cecnl ezira aexird mewnn `dc Ð

äàâìô.dz` minkg lr wleg Ðúéì ïéáåøéòá
àáé÷ò éáøã àäì ùçãdkld ol `niiwc Ð

:aexira lwind ixack

ïéøáòî ãöéë êìò ïøãä

dpyníò øãäéøëðääãåî åðéàù éî íò åà
áåøéòálka" wxta xn`ck ,izek Ð

.(a,`l) "oiaxrnåéìò øñåàezian lhlhl Ð

.xvga el yiy zeyx epnid xekyiy cr xvgl

íéìàøùé éðù åäéù ãò,miza ipya oixc Ð

odipia axrl oi`ae ,df lr df oixqe`eixkpd Ð

`xnbae ,xqe` epi` cigid lr la` ,odilr xqe`

.`nrh yxtnãçà é÷åãöá äùòîoax xaqw Ð

ixbc ,izekl inc `le .ixkpk epi` iwecv l`ilnb

iwecv la` .mixenb mixb mpi`e od zeix`

`ed l`xyic oeik .dt lray dxeza dcen epi`e zepinl jtdpe `ed l`xyilhal leki Ð

.zexiky mey `la ezeyxéåáîá åðîò øã äéäù é÷åãöá äùòî.ezeyx eplhiae Ðøîàå
éåáîì íëéìë åàéöåäå åøäî àáà åðìxefgi `ly ick ,cin meid ycwc oeik ea ewifgde Ð

.eaàéöåé àìù ãòdpin rnye .mkilr xeq`ie ezeyxa wifgie xefgie ,dligz eilk Ð

dipin exib` i`c ,ixkpk epi`chiwp `dc ,xq` `l witnc ab lr s` ?xcdnl ivn ikid Ð

.incéåáîá íëéëøö åùòå åøäîdligz ieana iean ipa ewifgdc ab lr s` :dcedi iax xaqwc .mkilr xeq`ie `ivei `ny ,lehia i`d ekl ipdn `l zayac ,mei ceran Ðivn Ð

.dia ixecd`l
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úéìoinegze qxhpewa yxitck aexira lwind ixack ol `niiwc Ð `aiwr iaxc `dl ygc

.(`,en oiaexir) "ede`ivedy in" wxta yxitck ,opaxc

ïéøáòî ãöéë êìò ïøãä

øãäipy ediy cr xne` awri oa xfril` iax

rnyn Ð 'ek mixqe` mil`xyi

ixkp` ,awri oa xfril` iax i`w ediiexz`c

oa xfril` iaxc `nrhc yxtn `xnbae .izek`e

ixza ,minc zekity` ceyg ixkpc oeikc awri

cnli `ny opax eda exfb Ð ixiicc igikyc

iciyg `lc mizek ixde :xn`z m`e .'ek eiyrnn

`nw wxt gkenck ,driax` `le minc zekity`

dnda oicinrny (a,eh) dxf dcear zkqnc

ok m` ,mdnr oicgizne mizek ly ze`wcpeta

bpe ,ixiicc igikyxfril` iaxc xnel oi`e !cga xef

`dc ,iciyge od zeix` ixb mizekc xaq awri oa

,iciyg `l od zeix` ixb xn`c o`nl elit`

exq`c `ziixan dlr dxf dceara mzd jixtcn

jezn gikedl dvexe ,mizekl dwc dnda xeknl

meyn `le iebl ipeafl iz`c meyn `nrhc jk

ixb e` zeix` ixb mizeka `nlc ?i`n`e ,iciygc

dpwz xwirc :wgvi epiax xne`e .ibilt od zn`

meyn `le ,eiyrnn cnli `ny ,owzi` ieb meyn

.izeka inp exq` ieba exq`y ab`e .izeke iwecv

xingd `l Ð ixkp ici lr `l` xq`p `ly oeike

.ixkpd on xzei oda

øîàÐ 'ek cg` iwecva dyrn l`ilnb oax

yxtnck ,ixkpk epi` iwecv :xaqw

ixdc dcen izeka la` :qxhpewa yxite .`xnba

ab lr s`e .od zeix` ixbc meyn ,ixkpk `ed

xn`ck ,xi`n iax epiid izek xq`c `nw `pzc

wxta od zn` ixb xaqwc dil opirnye ,`xnba

ikd elit`e ,(a,gl `nw `aa) "dynge drax`"

yxtl qxhpewa jxved mewn lkn .izeka xq`

`nw `pzc .zeix` ixb meyn l`ilnb oaxc `nrh

iwecv xq`e ,izekl iwecv oia biltn `lc `gip

.izeka oicd `ede ,`ed xenb l`xyic ab lr s`

Ð izekl iwecv oia biltnc ,l`ilnb oaxl la`

xenb l`xyi iwecvc meyn xnel jixv jgxk lr

.od zeix` ixbc ,xenb dxf dcear caer izeke ,`ed

wxta `icda rnync :wgvi epiaxl `iyw ,edine

mizekc dil xaq l`ilnb oaxc (`,i) oihibc `nw

xn`e ,mizek eicr ipyy hb xiyknc ,od zn` ixb

ziae l`ilnb oaxc (a,d) oilegc `nw wxta inp

mzd yxtne .dexq`e mizek zhigy` epnp epic

lr xfbc xi`n iaxk edl `xiaqc meyn Ð `nrh

.herinl yiige ,dpei zenc mdl `vnpy itl ,mpii

`l Ð od zeix` ixb i`c .od zn` ixbc dpin rny

.ixqzinw odil`ne ,odilr xfbinl jixv did

iax ly epa l`ilnb oax `iddc yxit qxhpewae

libx mewn lkac ,dniz la` .`iypd dcedi

l`ilnb oax e` ,iax xa l`ilnb oax e` ezexwl

iaxc ,okzi `lc :cere .`iypd wgvi epiax ly epa

,mpii lr xfb iax xa l`ilnb oax mcew dedc xi`n

`xaq oi`c :cere !?dilr xefbl iax xa l`ilnb oax jxvedy ,`ziixe`c dhigy waye ,opaxc

dcearl 'ixnenk eaygpy oeik ,zxzen mzhigy `dzy jqp oii meyn mpii lr xfb m`c llk

xeq` dxf dcearl xnen (`,d) oilegc `nw wxta opixn` `dc dxf
lek`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

àøîâ
:dpyna minkg zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,ìàeîL øîà äãeäéy mc`úáLly zeynyd oia zrya ddy-] §¨¨©§¥¨©
[zay axr,äáéøç øéòadl yi la` ,miyp` da mixc oi`y §¦£¥¨

,zevignïðaøìzeidl `ed i`yx ,epizpynay minkg zhiyl - §©¨¨
dlek úà Cläî,zen` rax` `id eli`känà íétìà dì äöeçå §©¥¤¨§¨¨©§©¦©¨

e xirl ueg zay m` la` .gex lkl,äáéøç øéòa Báeøéò úà çépä¦¦©¤¥§¦£¥¨
y `aiwr iaxl minkg micenBì ïéàjldl zeyxBáeøéò íB÷nî ¥¦§¥

änà íétìà àlàel ziyrp xird oi`y ,epiidc ,cala gex lkl ¤¨©§©¦©¨
.ely dn` miitl` megz jeza zccnp `l` ,zen` rax`kéaø©¦

çépä ãçàå úáL ãçà ,øîBà øæòìàdaixg xira zay m` oia - ¤§¨¨¥¤¨¨©§¤¨¦¦©
df ixd ,eaexir z` da gipd wx m` oiaeCläîminkg ixaclúà §©¥¤

dlek,zen` rax` `id eli`känà íétìà dì äöeçå.gex lkl ¨§¨¨©§©¦©¨
mc` iabl ,minkg zhiya xfrl` iaxe l`eny ewlgp ,xnelk
lke da zaeyk oecip `ed m`d ,daixg xira eaexir z` gipnd
minkg micen dfk ote`ay e` ,zen` rax`k el ziyrp xird
`l` jldl i`yx epi`e ,zaeyd oick gipnd oic oi`y `aiwr iaxl

.cala eaexir mewnn dn` miitl`
:epzpynn xfrl` iax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
dpyna epipy .xfrl` iax ixac lr daiyid(`"r lirl),ïäì øîà̈©¨¤

àáé÷ò éaø,minkgla éì íéãBî ízà éàd mc`Báeøéò úà ïúBð ©¦£¦¨¦©¤¦¦§¥¤¥
änà íétìà àlà Báeøéò íB÷nî Bì ïéàL ,äøòîaoi`e ,gex lkl ¦§¨¨¤¥¦§¥¤¨©§©¦©¨

xira eaexir ozepa s` ,ok m`e ,zen` rax`k el zipecip dxrnd
.zen` rax`k el zipecip `id oi`Bì eøîàep` micen ok` ,minkg ¨§

la` ,dfa jlïéøBic da ïéàL ïîæa ,éúîéàmixc miyp` oi`y - ¥¨©¦§©¤¥¨¦¦
eaexir z` gipnl `id zipecip da mixcy ote`a la` ,dxrna

,dpynd ixacn wiicl yie .zen` rax`keãBî ïéøBic da ïéàa àä̈§¥¨¦¦
déìmicen dxrna e` xira mixc miyp` oi`y ote`a la` - ¥

miitl` `l` el oi` eaexir z` my gipndy ,`aiwr iaxl minkg
zrc z` l`eny yxity itke ,eaexir mewnn gex lkl dn`

.xfrl` iax ixack `lye ,minkg
yxtl ozipy meyn ,dpynd ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec

,xg` ote`a dixac z`éàîmiceny dpynd zpeek `id dn - ©
yk `aiwr iaxl minkg,ïéøBic da ïéàyk,äøéãì äéeàø dðéà ¥¨¦¦¥¨§¨§¦¨

el oi` da zay m` elit` dfk ote`ay ,dizevign eltpy ,epiidc
e` xira eaexir gipdyk la` ,eaexir mewnn dn` miitl` `l`
rax`k el `id zipecipy minkg mixaeq zevign dl yiy dxrna
dlek z` jldl i`yxe ,miyp` da mixc oi` m` elit` ,zen`

.gex lkl dn` miitl` dl dvege
:xfrl` iax ixack `ly `ziixan di`x `iadl dqpn `xnbdàz̈

òîL.xfrl` iaxk `lye ,l`eny zhiyl di`x rnye `ea - §©
y mc` ,`ziixaa epipyeléôà ,øéòa úáLm`k äìBãb àéäxird en ¨©§¦£¦¦§¨§

,àiëBèðàzayy e`eléôà ,äøòîam`àéädlecbeäi÷ãö úøòîk ©§§¨¦§¨¨£¦¦¦§¨©¦§¦¨
,äãeäé Cìîzeidl i`yxdlek úà Cläî,zen` rax`kdì äöeçå ¤¤§¨§©¥¤¨§¨¨
änà íétìà.gex lkl ©§©¦©¨

:`ziixadn di`xd z` `xnbd zx`anéðz÷`ziixad dzpy - ¨¨¥
y eprinydl dzpeeky jkn cenll yie ,eicgi dxrne xirøéò¦

äøòîc àéîec,dxrnd oicl dnec xird oicy -äáéøç äøòn äî §¨¦§¨¨©§¨¨£¥¨
oi`y ,`id daixg `ziixad da zwqery ediwcv zxrny myk -

,miyp` da mixcóàdøéò`ziixad da zwqeryäáéøç`id ©¦£¥¨
.zevign dl yi oiicry `l` ,diayeinåixacn wiicl yi §

,`ziixadïéà úáLdaixg dxrna e` xira zaeyd mc` wxy - ¨©¥
,zen` rax`k dlek z` jldn zeidl i`yxìáàm`çépäz` £¨¦¦©

,da zay `le my eaexiràìrax`k dlek z` jldl i`yx epi` - Ÿ
oipnl el `id dler `l` ,zevign dl yiy it lr s` ,zen`

.enegz ly dn` miitl`
,wcwcl yi dzrneépîxa dpyy `pzd `ed in -xaeqd ,ef `zii ©¦

`le ,zen` rax`k dlek z` jldn daixg xira zaeyd `weecy

.gipndàîéìéà`ed df `pzy xn`p m` -,àáé÷ò éaø,ok m`éàî ¦¥¨©¦£¦¨©
àéøéàxira `weec epic z` hwp recn -,äáéøçixdeléôàxira ¦§¨£¥¨£¦
äáéLé[zayein-]énðz` gipndy `aiwr iax xaeq ok mb - §¥¨©¦

,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jldl i`yx epi` da eaexir
.zen` rax`k el zipecip xird oi`eåàì àlà,xnel oi` m`d - ¤¨©

zhiyk `id `ziixady,ïðaøxira eaexir gipndy mixaeqd ©¨¨
.zen` rax`k dlek z` jldl i`yx zayeinåwcwcl yiy `vnp §

,minkg zhiyl `ziixad ixacnïéà úáLc àîòèxacd mrh - ©§¨§¨©¥
,zen` rax`k daixgd xird lk z` jldn zeidl `ed i`yxy

,da zayy meynìáàm`çépä,da zay `le eaexir z` daàì £¨¦¦©Ÿ
zhiyk ,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jldl i`yx epi` -

.xfrl` iaxk `lye ,minkg zrca l`eny
:`xnbd dgecàîéz àì`id `ziixad zpeeky xn`z l` -øéò Ÿ¥¨¦
äøòîc àéîecdxrndy myky ,dxrnl xird z` zencl - §¨¦§¨¨

,daixg xird jk daixgàîéà àlàzpeeky xen` `l` - ¤¨¥¨
`id `ziixadøéòc àéîec äøòî,xirl dxrnd z` zencl -äî §¨¨§¨§¦¨

äáéLé øéò,`id zayein xir mzqy myk -óàdäøòîzwqery ¦§¥¨©§¨¨
`ziixad daäáéLé.`idåzhiyk ef `ziixaøîàc ,àéä àáé÷ò éaø §¥¨§©¦£¦¨¦§¨©

eaexir gipndyänà íétìà àlà Báeøéò íB÷nî Bì ïéà,cala ¥¦§¥¤¨©§©¦©¨
,zayein xira egipd m` elit`äãBî úáLáemc`dy ote`a wxe - §¨©¤

xird lky minkgl `aiwr iax dcen xird jeza zaey envr
`ziixadn gikedl ozip `l `linne .zen` rax`k el zipecip

.minkg zrca ewlgpy xfrl` iaxe l`eny zwelgn oiprl
dxrna zwqer `ziixady yxtl ozip cvik :`xnbd dywn

,zayein,éðz÷ eäi÷ãö úøòîk àäå.`id daixg ediwcv zxrne §¨¦§¨©¦§¦¨¨¨¥
zayy dxrnd z` zencl `ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`id ixd `l` ,dipipr lka ediwcv zxrnl daeäi÷ãö úøòîk¦§¨©¦§¦¨
zvweäi÷ãö úøòîk àìå,ixnbleäi÷ãö úøòîkdxrny jk oiprl §Ÿ¦§¨©¦§¦¨¦§¨©¦§¦¨

äìBãb,`idáéøç íúä eléàc ,eäi÷ãö úøòîk àìåäzxrn oky - §¨§Ÿ¦§¨©¦§¦¨§¦¨¨£¥¨
,`id daixg ediwcväáéLé àëäå`ziixad zwqer o`k eli`e - §¨¨§¥¨

.zayein dxrna
:minkge `aiwr iax zwelgn oipra dyrn d`ian `xnbdøî©

eäðéçkLà äãeäé[ybt-]éðáìxirdéáúBî à÷c ,àzëøáî §¨©§§¦§¦§¥©§©§¨§¨§¥
øáBbà éác àzLéðk éáa eäééáeøéòziaa maexir z` egipdy - ¥©§§¥§¦§¨§¥©©

,did lecb zqpk ziae ,xirl uegn cnry 'xaeb` zia' ly zqpkd
ipa ewcwc `le ,'`zkxan' xirl dn` miitl` jeza elek cnre
eid mixaeqy xg`n ,zqpkd zia seqa aexird gipdl xird
el oecip zevign swend mewna eaexir gipndy ,minkg zhiyk
dn` miitl` epnn jlil i`yxe ,zen` rax`k mewnd eze` lk
zia zligza aexird z` md migipn m` s`y ,`vnpe ,gex lkl

.dn` miitl` eteqn jlil md mi`yx ,zqpkd
eäì øîà,`zkxan xird ipal dcedi xn mdl xn` -éôè déa eåb ¨©§§¥§¥

zqpkd zia wnera aexird z` egipd ,xnelk ,xzei ea ewinrd -
,eteqaéôè eëì éøzLéìc éëéä ékmkl xzen `di ok ici lry - ¦¥¦§¦§§¥§§¥

zhiyk dcedi xn did xaeqy itl ,xirl uegn zen` xzei jlil
i`yx epi` zevign swend mewna eaexir gipndy ,`aiwr iax
gipdl mdl uri jkitle ,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jlil

.mnegz lr mdl siqedl ick ,zqpkd zia seqa aexird z`
àáø déì øîà,dcedi xnläàbìt,dz` minkg lr wleg -aipic ¨©¥¨¨©§¨¨§

àáé÷ò éaøc àäì Lçc úéì ïéáeøéòly ezhiyl yyegy in oi` - ¥¦¥§¨§¨§©¦£¦¨
epicia `ed llky xg`n ,xingnd `aiwr iax(.en lirl)dkld'

minkg zrck dkldl mihwepy oeikne ,'aexira lwind ixack
zia seql aexird z` wigxdl mikixv oi` `linn miliwnd
,zen` rax`k elek oecip ezligza eze` migipn m` s`y ,zqpkd

.eteqn dn` miitl` jlil xzene
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

àøîâ
:dpyna minkg zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,ìàeîL øîà äãeäéy mc`úáLly zeynyd oia zrya ddy-] §¨¨©§¥¨©
[zay axr,äáéøç øéòadl yi la` ,miyp` da mixc oi`y §¦£¥¨

,zevignïðaøìzeidl `ed i`yx ,epizpynay minkg zhiyl - §©¨¨
dlek úà Cläî,zen` rax` `id eli`känà íétìà dì äöeçå §©¥¤¨§¨¨©§©¦©¨

e xirl ueg zay m` la` .gex lkl,äáéøç øéòa Báeøéò úà çépä¦¦©¤¥§¦£¥¨
y `aiwr iaxl minkg micenBì ïéàjldl zeyxBáeøéò íB÷nî ¥¦§¥

änà íétìà àlàel ziyrp xird oi`y ,epiidc ,cala gex lkl ¤¨©§©¦©¨
.ely dn` miitl` megz jeza zccnp `l` ,zen` rax`kéaø©¦

çépä ãçàå úáL ãçà ,øîBà øæòìàdaixg xira zay m` oia - ¤§¨¨¥¤¨¨©§¤¨¦¦©
df ixd ,eaexir z` da gipd wx m` oiaeCläîminkg ixaclúà §©¥¤

dlek,zen` rax` `id eli`känà íétìà dì äöeçå.gex lkl ¨§¨¨©§©¦©¨
mc` iabl ,minkg zhiya xfrl` iaxe l`eny ewlgp ,xnelk
lke da zaeyk oecip `ed m`d ,daixg xira eaexir z` gipnd
minkg micen dfk ote`ay e` ,zen` rax`k el ziyrp xird
`l` jldl i`yx epi`e ,zaeyd oick gipnd oic oi`y `aiwr iaxl

.cala eaexir mewnn dn` miitl`
:epzpynn xfrl` iax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
dpyna epipy .xfrl` iax ixac lr daiyid(`"r lirl),ïäì øîà̈©¨¤

àáé÷ò éaø,minkgla éì íéãBî ízà éàd mc`Báeøéò úà ïúBð ©¦£¦¨¦©¤¦¦§¥¤¥
änà íétìà àlà Báeøéò íB÷nî Bì ïéàL ,äøòîaoi`e ,gex lkl ¦§¨¨¤¥¦§¥¤¨©§©¦©¨

xira eaexir ozepa s` ,ok m`e ,zen` rax`k el zipecip dxrnd
.zen` rax`k el zipecip `id oi`Bì eøîàep` micen ok` ,minkg ¨§

la` ,dfa jlïéøBic da ïéàL ïîæa ,éúîéàmixc miyp` oi`y - ¥¨©¦§©¤¥¨¦¦
eaexir z` gipnl `id zipecip da mixcy ote`a la` ,dxrna

,dpynd ixacn wiicl yie .zen` rax`keãBî ïéøBic da ïéàa àä̈§¥¨¦¦
déìmicen dxrna e` xira mixc miyp` oi`y ote`a la` - ¥

miitl` `l` el oi` eaexir z` my gipndy ,`aiwr iaxl minkg
zrc z` l`eny yxity itke ,eaexir mewnn gex lkl dn`

.xfrl` iax ixack `lye ,minkg
yxtl ozipy meyn ,dpynd ixacn ok gikedl oi` :`xnbd dgec

,xg` ote`a dixac z`éàîmiceny dpynd zpeek `id dn - ©
yk `aiwr iaxl minkg,ïéøBic da ïéàyk,äøéãì äéeàø dðéà ¥¨¦¦¥¨§¨§¦¨

el oi` da zay m` elit` dfk ote`ay ,dizevign eltpy ,epiidc
e` xira eaexir gipdyk la` ,eaexir mewnn dn` miitl` `l`
rax`k el `id zipecipy minkg mixaeq zevign dl yiy dxrna
dlek z` jldl i`yxe ,miyp` da mixc oi` m` elit` ,zen`

.gex lkl dn` miitl` dl dvege
:xfrl` iax ixack `ly `ziixan di`x `iadl dqpn `xnbdàz̈

òîL.xfrl` iaxk `lye ,l`eny zhiyl di`x rnye `ea - §©
y mc` ,`ziixaa epipyeléôà ,øéòa úáLm`k äìBãb àéäxird en ¨©§¦£¦¦§¨§

,àiëBèðàzayy e`eléôà ,äøòîam`àéädlecbeäi÷ãö úøòîk ©§§¨¦§¨¨£¦¦¦§¨©¦§¦¨
,äãeäé Cìîzeidl i`yxdlek úà Cläî,zen` rax`kdì äöeçå ¤¤§¨§©¥¤¨§¨¨
änà íétìà.gex lkl ©§©¦©¨

:`ziixadn di`xd z` `xnbd zx`anéðz÷`ziixad dzpy - ¨¨¥
y eprinydl dzpeeky jkn cenll yie ,eicgi dxrne xirøéò¦

äøòîc àéîec,dxrnd oicl dnec xird oicy -äáéøç äøòn äî §¨¦§¨¨©§¨¨£¥¨
oi`y ,`id daixg `ziixad da zwqery ediwcv zxrny myk -

,miyp` da mixcóàdøéò`ziixad da zwqeryäáéøç`id ©¦£¥¨
.zevign dl yi oiicry `l` ,diayeinåixacn wiicl yi §

,`ziixadïéà úáLdaixg dxrna e` xira zaeyd mc` wxy - ¨©¥
,zen` rax`k dlek z` jldn zeidl i`yxìáàm`çépäz` £¨¦¦©

,da zay `le my eaexiràìrax`k dlek z` jldl i`yx epi` - Ÿ
oipnl el `id dler `l` ,zevign dl yiy it lr s` ,zen`

.enegz ly dn` miitl`
,wcwcl yi dzrneépîxa dpyy `pzd `ed in -xaeqd ,ef `zii ©¦

`le ,zen` rax`k dlek z` jldn daixg xira zaeyd `weecy

.gipndàîéìéà`ed df `pzy xn`p m` -,àáé÷ò éaø,ok m`éàî ¦¥¨©¦£¦¨©
àéøéàxira `weec epic z` hwp recn -,äáéøçixdeléôàxira ¦§¨£¥¨£¦
äáéLé[zayein-]énðz` gipndy `aiwr iax xaeq ok mb - §¥¨©¦

,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jldl i`yx epi` da eaexir
.zen` rax`k el zipecip xird oi`eåàì àlà,xnel oi` m`d - ¤¨©

zhiyk `id `ziixady,ïðaøxira eaexir gipndy mixaeqd ©¨¨
.zen` rax`k dlek z` jldl i`yx zayeinåwcwcl yiy `vnp §

,minkg zhiyl `ziixad ixacnïéà úáLc àîòèxacd mrh - ©§¨§¨©¥
,zen` rax`k daixgd xird lk z` jldn zeidl `ed i`yxy

,da zayy meynìáàm`çépä,da zay `le eaexir z` daàì £¨¦¦©Ÿ
zhiyk ,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jldl i`yx epi` -

.xfrl` iaxk `lye ,minkg zrca l`eny
:`xnbd dgecàîéz àì`id `ziixad zpeeky xn`z l` -øéò Ÿ¥¨¦
äøòîc àéîecdxrndy myky ,dxrnl xird z` zencl - §¨¦§¨¨

,daixg xird jk daixgàîéà àlàzpeeky xen` `l` - ¤¨¥¨
`id `ziixadøéòc àéîec äøòî,xirl dxrnd z` zencl -äî §¨¨§¨§¦¨

äáéLé øéò,`id zayein xir mzqy myk -óàdäøòîzwqery ¦§¥¨©§¨¨
`ziixad daäáéLé.`idåzhiyk ef `ziixaøîàc ,àéä àáé÷ò éaø §¥¨§©¦£¦¨¦§¨©

eaexir gipndyänà íétìà àlà Báeøéò íB÷nî Bì ïéà,cala ¥¦§¥¤¨©§©¦©¨
,zayein xira egipd m` elit`äãBî úáLáemc`dy ote`a wxe - §¨©¤

xird lky minkgl `aiwr iax dcen xird jeza zaey envr
`ziixadn gikedl ozip `l `linne .zen` rax`k el zipecip

.minkg zrca ewlgpy xfrl` iaxe l`eny zwelgn oiprl
dxrna zwqer `ziixady yxtl ozip cvik :`xnbd dywn

,zayein,éðz÷ eäi÷ãö úøòîk àäå.`id daixg ediwcv zxrne §¨¦§¨©¦§¦¨¨¨¥
zayy dxrnd z` zencl `ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`id ixd `l` ,dipipr lka ediwcv zxrnl daeäi÷ãö úøòîk¦§¨©¦§¦¨
zvweäi÷ãö úøòîk àìå,ixnbleäi÷ãö úøòîkdxrny jk oiprl §Ÿ¦§¨©¦§¦¨¦§¨©¦§¦¨

äìBãb,`idáéøç íúä eléàc ,eäi÷ãö úøòîk àìåäzxrn oky - §¨§Ÿ¦§¨©¦§¦¨§¦¨¨£¥¨
,`id daixg ediwcväáéLé àëäå`ziixad zwqer o`k eli`e - §¨¨§¥¨

.zayein dxrna
:minkge `aiwr iax zwelgn oipra dyrn d`ian `xnbdøî©

eäðéçkLà äãeäé[ybt-]éðáìxirdéáúBî à÷c ,àzëøáî §¨©§§¦§¦§¥©§©§¨§¨§¥
øáBbà éác àzLéðk éáa eäééáeøéòziaa maexir z` egipdy - ¥©§§¥§¦§¨§¥©©

,did lecb zqpk ziae ,xirl uegn cnry 'xaeb` zia' ly zqpkd
ipa ewcwc `le ,'`zkxan' xirl dn` miitl` jeza elek cnre
eid mixaeqy xg`n ,zqpkd zia seqa aexird gipdl xird
el oecip zevign swend mewna eaexir gipndy ,minkg zhiyk
dn` miitl` epnn jlil i`yxe ,zen` rax`k mewnd eze` lk
zia zligza aexird z` md migipn m` s`y ,`vnpe ,gex lkl

.dn` miitl` eteqn jlil md mi`yx ,zqpkd
eäì øîà,`zkxan xird ipal dcedi xn mdl xn` -éôè déa eåb ¨©§§¥§¥

zqpkd zia wnera aexird z` egipd ,xnelk ,xzei ea ewinrd -
,eteqaéôè eëì éøzLéìc éëéä ékmkl xzen `di ok ici lry - ¦¥¦§¦§§¥§§¥

zhiyk dcedi xn did xaeqy itl ,xirl uegn zen` xzei jlil
i`yx epi` zevign swend mewna eaexir gipndy ,`aiwr iax
gipdl mdl uri jkitle ,eaexir mewnn dn` miitl` `l` jlil

.mnegz lr mdl siqedl ick ,zqpkd zia seqa aexird z`
àáø déì øîà,dcedi xnläàbìt,dz` minkg lr wleg -aipic ¨©¥¨¨©§¨¨§

àáé÷ò éaøc àäì Lçc úéì ïéáeøéòly ezhiyl yyegy in oi` - ¥¦¥§¨§¨§©¦£¦¨
epicia `ed llky xg`n ,xingnd `aiwr iax(.en lirl)dkld'

minkg zrck dkldl mihwepy oeikne ,'aexira lwind ixack
zia seql aexird z` wigxdl mikixv oi` `linn miliwnd
,zen` rax`k elek oecip ezligza eze` migipn m` s`y ,zqpkd

.eteqn dn` miitl` jlil xzene
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פמשך בעמוד עז



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc oiaexir(ycew zay meil)

àøîâ
dcen epi`y in mr e` xvga m"ekrd mr xcd ,dpyna epipy
epi` mlerl ,xne` awri oa xfrl` iax ,eilr xqe` df ixd ,aexira
zx`an `xnbd .df lr df oixqe` mil`xyi ipy ediy cr xqe`
oa xfril` iax mrh z`e ,xi`n iax `ed ,`nw `pz ly enrh z`

:eilr wlegd awriáéúécgi eayi ±øa àðpéç áøå ïéáà øa éiaà ¨¦©©¥©¨¦§©¦¨¨©
áéúéå ,ïéáà[ayie-]eäééab éiaà,[mlv`-]éøîà÷å éáúéåeayie ± ¨¦§¨¦©©¥©©§§¨§¥§¨¨§¥

,oia` xa `ppig axe oia` xa iia` el`yeàîìLaezrc zpaen ± ¦§¨¨
lyøéàî éaøxcd icigi l`xyi lr elit` xqe` ixkpy xn`y ©¦¥¦

y itl ,enrøáñ÷y [xaeq `edy-]äøéc dîL íéáëBk ãáBò úøéc ¨¨©¦©¥¨¦§¨¦¨
,xvga zeyx el yiy aygpe ,zexvg iaexir oiprlãç àðL àìå§Ÿ§¨©

éøz àðL àìåe` cg` l`xyi my xc m` oia welig oi` ok lre ± §Ÿ§¨§¥
,mil`xyi ipy my mixcàlàá÷òé ïa øæòéìà éaøm` oia wlgnd ¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,mil`xyi ipy my mixc m` oial cg` l`xyi my xcøáñ÷ éàî©¨¨©
,xaeq `ed dn ±øáñ÷ éày xaeq `ed m` ±íéáëBk ãáBò úøéc ¦¨¨©¦©¥¨¦

,äøéc dîL,xi`n iaxkøñzéð énð ãç eléôàwx da xc m` mb ± §¨¦¨£¦©©¦¦§©
,xvgl `ivedl ixkpd ici lr xq`ii cg` l`xyiéàå`ed m`e ± §¦

miakek caer zxicy xaeq,äøéc dîL àìaygp ixkpd oi`e Ÿ§¨¦¨
,xvga xxebznkøñzéð àì énð éøz eléôàm` elit` xeq`i `l ± £¦§¥©¦Ÿ¦§©

.mil`xyi ipy my mixc
eäì øîà[mdl-]øáñå ,éiaàxaeqy xnel ozip m`de ±øéàî éaø ¨©§©©¥§¨©©¦¥¦

yàéðúäå ,äøéc dîL íéáëBk ãáBò úøéc,`ziixaaãáBò ìL Bøéöç ¦©¥¨¦§¨¦¨§¨©§¨£¥¤¥
,äîäa ìL øéãk àeä éøä íéáëBkzekf lk zendal oi`y myky ¨¦£¥§¦¤§¥¨

xq`iie zeieyx dnk da yi eli`k zaygp xvgd oi`e ,xvga
mixcy xvg s` ,mizal xvgdne xvgl mizadn qipkdle `ivedl
s`e] ,zeieyx dnk da yi eli`k zaygp dpi` mixkp dnk da

xaecnd ,xqe` xi`n iax dpynay`vnp epi` xy`k `ziixaa
e` xvga `vnp `ed m` oia mixg`d lr xqe` l`xyiy ,xvga
ixkp zxic eli`e ,dxic dny ezxicy itl ,da `vnp epi`yk oiae
cvike ,[xqe` epi` da `vnp epi` xy`k ok lre dxic dny oi`

.dxic dny ixkp zxicy `id ezrcy xnel elkez
àlà,iia` xn`àîìò éleëcoiae xi`n iaxl oia ,lkd ixacl - ¤¨§¥¨§¨

,awri oa xfril` iaxl,äøéc dîL àì íéáëBk ãáBò úøécxwirne ¦©¥¨¦Ÿ§¨¦¨
mzian `ivedl enr mixcd mil`xyi lr xqe` ixkpd oi` oicd
,miax mil`xyi my mixcy oiae cg` l`xyi enr xcy oia ,xvgl

àëäå[o`ke-]ãîìé ànL äøéæâal`xyidåéNònîixkpd lyà÷ §¨¨¦§¥¨¤¨¦§©¦©£¨¨
éâìôéîxecl l`xyin repnl minkg evx lkd zrcly .ewlgp ± ¦§§¥

exn`e exfb ok lre ,eiyrnn cnli `ny ,zg` xvga ixkp mr
xekyiy cr xvgl ezian d`vedd z` l`xyid lr xqe` ixkpdy
ixkpl zzl ,ok zeyrl l`xyil dywiy icka ,ezeyx z` epnn
xi`n iax ewlgpe .xg` mewnl ezxic z` xiarie ,zay icn xky
mr icigi l`xyi xeciy xacd giky m` awri oa xfril` iaxe
giky xacd oi`y e` ,df ote`a mb xefbl yie ,zg` xvga ixkp

.ea xefbl jxev oi`eíéáëBk ãáBòc ïåék ,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥¨§¥¨¦
íéîc úeëéôMà ãeLçenr xecl yyeg icigi l`xyi ,dgivx lr ± ¨©§¦¨¦

,my xecl miieyr mil`xyi ipy wxe ,dpkqd meyn zg` xvga
ok lreéøééãc éçéëLc éøzmr execiy ievny mil`xyi ipya ± §¥¦§¦¥§¨§¥

dqpn epi`e mdn yyeg `ed mipy mdy oeiky ,zg` xvga ixkpd
,mbxedleäa eøæbz` mdilr xeq`i ixkpdy minkg mda exfb ± ¨§§

a eli`e ,myn exariy ick xvgl mdizan d`veddçéëL àìã ãç©§Ÿ§¦©
,ixkpd mr ecal xecl ieyr epi`y cg` l`xyia ±déa eøæb àìŸ¨§¥

[ea-],øáñ øéàî éaøå .ïðaøicigi l`xyia mbøééãå éø÷îc ïéðîæ± ©¨¨§©¦¥¦¨©¦§¦§¦§¥§¨¥
mb xefbl yie ,ecal zg` xvga ixkp mr xc `edy oncfn minrtl

.eaíB÷îa ìéòBî áeøéò ïéà ,ïðaø eøîàå[da xcy xvga-]ãáBò §¨§©¨¨¥¥¦¦§¥
øékNiL ãò ,íéáëBk ãáBò íB÷îa ìéòBî úeLø ìehéa ïéàå ,íéáëBk¨¦§¥¦§¦¦§¥¨¦©¤©§¦

,xvga ezeyx z` l`xyil ixkpdå`ldy jkay zlrezdãáBò §¥
øâBî àì íéáëBklr dywi jk ici lre ,xikydl uetgi `l ± ¨¦Ÿ©

.myn `vie ,mewna xecl l`xyid
.ezeyx z` xikydl ixkpd uetgi `l recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàîòè éàîz` xikydl ixkpd uetgi `l recn ± ©©§¨
,l`xyil ezeyxàîéìéàxn`p m` ±øáñc íeMîixkpdéúà àîìc ¦¥¨¦§¨©¦§¨¨¥
BúeLøa é÷eæçàìwifgdl ef zexiky ici lr l`xyid `eai `ny ± §©£¥¦§

`le] xenb xkeyk xvga ynzyiy xnelk ,xvga el yiy zeyxa
,[dci lr exvgl `ivedl leki `edy jka wx wtzqiïàîì àçéðä̈¦¨§©

øîàcc oaen ±y xaeql df xaäàéøa úeøéëNïðéòazexikydy ± §¨©§¦§¦¨§¦¨
`le ,jkl ixkpd yeygiy oaen ,oldlck ,dwfg zeidl dkixv

,ezeyx z` el xikyiøîàc ïàîì àlày [xaeql-]äòeòø úeøéëN ¤¨§©§¨©§¦§¨
ïðéòa,dylg zexikya icy ±øîéîì àkéà éàî,z`f x`ap cvik ± §¦¨©¦¨§¥©

.ezeyx z` xikydl ixkpd uetgi `l recn
zwelgnd z` zx`ane d`ian `id ,daiyn `xnbdy mxh

:zyxcpd zexikyd aih zece` dxen`døîzàcziaa xn`py ± §¦§©
,yxcnd,øîà àcñç áød`ved dxiznd ixkpd on zexikyd ©¦§¨¨©

zeidl dkixv ,xvgl l`xyi zianäàéøa úeøéëN,dwfgeáøå §¦§¦¨§©
,øîà úLLa icäòeòø úeøéëN.dylge ¥¤¨©§¦§¨

:`xnbd zxxan .ewlgp dna dpc `xnbdéàîzexiky [idn-] ©
,äòeòøeéàîzexiky [idne-]àîéìéà ,äàéøaxn`p m` ± §¨©§¦¨¦¥¨

zexikyyäàéøaziyrpd zexiky `id,äèeøôazexiky eli`e §¦¨¦§¨
äòeòøa ziyrpd `id,äèeøt äåMî úBçtjxev yi m` ewlgp dfae §¨¨¦¨¤§¨

,zegta mb ic e` `weec dhext deya epnn xekylïàîì àkéà éî¦¦¨§©
cøîày xaeqy in yi m`d ±äèeøt äåMî úBçôa íéáëBk ãáBòî §¨©¥¥¨¦§¨¦¨¤§¨

àì,`weec dhexta `l` ,mixkeyàäå[ixde-]éaøa ÷çöé éaø çìL Ÿ§¨¨©©¦¦§¨§©¦
déîMî éøBib øa á÷òé[enya-]ïî ïéøëBML ïéòãBé eåä ,ïðçBé éaøc ©£Ÿ©¦¥¦§¥§©¦¨¨¡§¦¤§¦¦

å ,äèeøt äåMî úBçôa eléôà íéáëBk ãáBòädnn z`f cenll yi ¨¥¨¦£¦§¨¦¨¤§¨§
yçð ïa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà[ixkp-]ìò âøäðlfb ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¤Ÿ©¤¡¨©

ly elit`ïzéð àìå ,äèeøt äåMî úBçtdf lfb xeqi`ïBáMäì± ¨¦¨¤§¨§Ÿ¦¨§¦¨
xn`p l`xyiay ,milral dayda oewizl(bk d `xwie)z` aiyde'

`l' ly e`ld z` owzn `ed dlifbd zayda ok lre ,'dlfbd
ly ef devn ea dxn`p `ly ,gp oa mle` ,dwel epi`e 'lefbz
`iig iax ixacn .eilr bxdp okle ,xary xeqi`l dpwz oi` ,dayd
yi ,dhext deyn zegt lr bxdp gp oay opgei iax mya `a` xa
ok lre ,ixkp lv` oenn aygp dhext deyn zegt mby cenll
axy xnel oi`y `vnp .df mekqa mb epnn zexikyd dliren
,drerx e` d`ixa zexikyd m` ewlgpy zyy axe `cqg
,dhext deyn zegta ixkpd on xekyl xyt` m` welgl epeekzd

.ok zeyrl xyt` ok`y xexay xg`n
:zwelgnd z` zx`an `xnbdàlàzexikyäàéøa`idzexikya ¤¨§¦¨

xvgd z` `lnl i`yx `diy ixkpd mr dpzdyé÷øäBîa§©§¥
éðâøeaàåzexikye ,[ze`qk ipin] ze`xczwe milqtq ±äòeòø`id §©§¨¥§¨

ziyrpd zexikyaàìaxvgd z` `lnl i`yx `diy i`pzd §Ÿ
a.éðâøeaàå é÷øäBîd`vedd z` xizdl ickay xaeq `cqg ax ©§¥§©§¨¥

s`y xaeq zyy axe ,ef zekf mb lelkl zexikyd lr xvgl
.d`vedd z` dxizn ef zekf da oi`y zexiky

:`xnbd dywn .dpey`xd dziiyewl day `xnbdàçéðäoaen ± ¨¦¨
erciy jezn ef zexiky minkg ekixvdy lirl xn`py dn ,xacd

,dl axqi ixkpdyøîàc ïàîìy xaeql ±ïðéòa äàéøa úeøéëN §©§¨©§¦§¦¨§¦¨
,milka xvgd z` `lnl zekf lelkzy zexiky epiide ,[jixv-]

,jkl mikqi `l ixkpdy i`ceyøîàc ïàîì àlà[xaeql-] ¤¨§©§¨©
yïðéòa äòeòø úeøéëNzekf zllek dpi`y zexikya icy ,[jixv-] §¦§¨§¦¨
,eføîéîì àkéà éàîepi` ixkpdy lirl xen`d z` x`ap cvik ± ©¦¨§¥©

.jka uetgi `l recne ,ezeyx z` xikydl utg
:`xnbd zvxznéëä eléôàzexikyd llka oi`y it lr s` ± £¦¨¦

,milka xvgd z` `lnl l`xyil zeyxùééçd [yyeg-]ãáBò ©¥¥
íéôLëì íéáëBk`edy,ef zexikya yiy dncnøâBî àìå`ede ± ¨¦¦§¨¦§Ÿ©

.xvgd z` xikydl axqn
:ixkp da xcy xvg zece` lirlc `ziixal day `xnbdàôeb± ¨

dnk da mixcy xvg ,dixac z` x`ape `ziixad ixacl aeyp
xvgdne xvgl mizadn qipkdle `ivedl xeq` ,mil`xyi

mle` ,mc` ipa dnkl zeyx xvga yiy itl ,mizalìL Bøéöç£¥¤
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פמשך בעמוד סס

ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâãç àðù àì.enr xc icigi l`xyi Ðäøéã äîù,xvga zeyx el yie Ð

zeyxl zeyxn `iven ,el cgein `edy ezian xvgl `ivend l`xyi `vnpeÐ

zeyxn iwet`l iz` `nlc ,aexir `la zeyxl zeyxn `ivedl `ly exfb opaxe

.miaxd zeyxl cigidäîäá ìù øéãë àåä éøäxi`n iaxe .xeq`l gk el oi`e Ð

opinxe ,oizrnya `ziixaa onwl dl xn`w

elit` l`xyie .dizilca opinwene dlr oizipzn

dny e`l ixkp zxic :`nl` .xqe` dizil ik

.dxicäøéã äîù åàì àîìò éìåëã àìàÐ

eiyrn l`xyi cenli `ny dxfb meyn `l`

l`xyil minkg edeciqtde edegixhd ixkp ly

,enr xcdlka xky ozil eipira dywiy ick

ibilt dxfb `iddae .myn `vie ,zaye zay

dil opixfb i` awri oa xfril` iaxe xi`n iax

.`l e` ixkpd mr xcd cigi l`xyi lréáø
íéîã úåëéôù ìò ãåùç éåâã ïåéë øáñ øæòéìà
`lc `zline dicda xiicc icigi giky `l Ð

icigi xaq xi`n iaxe opax da xefb `l `giky

oi` opax xen` ikd meyne xiicc oipnif inp

.'ek liren aexirøâåî àì éåâå`di `l Ð

.myn df l`xyi `vie xekyl dvexàîòè éàî
.ixkp xben `l Ðäàéøádpziy ,dwfg Ð

.dvxi m` milk ieand lk ze`lnl enr l`xyi

ìæâä ìò âøäð çð ïá,zevn rayn `idc Ð

xn`e (`,ep) oixcdpqa "zezin rax`"a xn`ck

iax opireny`e ozzin `id ef odly dxdf`

deyn zegt` elit` lign `l ixkpc opgei

.edcicl lfb iede dhextïåáùéäì ïúéð àìÐ

la` "dlfbd z` aiyde" :aizk l`xyi iabc

xary oeik ,jkld ,dayd aizk `l ixkpa

.mlyn epi`e ,bxdpéðâøåáàå é÷øäåîáÐ

.dvxi m` ze`xcizwe oilqtqa xvgd ze`lnl

éåâ ìù åøéöçzexivg mzqy ab lr s` .Ð

ixkp zeyx oi` ,daxd miza okezl oigezt

.ecal cg`e cg` lkl zeyx aygidl dwelg

epi`y l`xyie .dxic dny `l ixkp zxicc

zaya mizad on cg`l qpkpy ,odnr xc

ied `le xvgl mizad on `ivedl xzen Ð

zeyxl df ixkpl zcgeind zeyxn `iven

.olekl `idyãçà ìàøùé íù ùé íàåxc Ð

mizad on `ivedl l`xyi lk lr xqe` ,odnr

.exivgk `idy iptn ,xvglïá øæòéìà éáø
øîåà á÷òéÐíéìàøùé éðù åäéù ãòoixc Ð

ixkpd zeyx ,df lr df oixqe`e ,miza ipya

oixqe` ode mdiza lr ixkpd xqe`e ,odn dwelg

,xvgl `ivedln mixkpd iza lropax deieyc

l`xyia la` .lirl xn`ck ,dxic ixkp zxicl

`le ,dxic ixkp zxicl opax deiey `l icigi

l`xyi `le l`xyi ly ezia lr xqe` ded

.ixkpa zeyx welig oi`y ,ezia lr xqe`
øîà
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waye `ziixe`c dhigy lr xfb dlgze ,ded dpaic l`ilnb oax i`ce `l` .ezhigynlek`l

,xi`n iaxca eze` ilz Ð ded xi`n iaxc mcew l`ilnb oaxc ab lr s`e .opaxc mpii mzq

oerny oax `kd iqxbc inp mixtqle .herinl xi`n iaxyiigc `zkec lka ol `hiytc meyn

iab od zn` ixib mizek dil `xiaqc (`,c) oilegc `nw wxta dil opirny `d ,l`ilnb oa

l`ilnb oa oerny oax ,ipzwc ,zxzen izek zvn

xzei ,mizek da ewifgdy devn lk :xne`

eycg dn ok m`c :cere .l`xyin da oiwcwcn

mixenb mixkp me`yry dna iq` iaxe in` iax

mlern eid jk `lde zeyx ozile zeyx lhal

`le xefb `xwirnc xninl `kilc !`nlr ilekl

xn`wc `ed jqp oiie dhigy oiprlc .ediipin elaw

:wgvi epiaxl d`xpe ediipin elaw `le xefb mzd

dne mixkpk mpi` dxicl izek oiae iwecv oiac

oax `xnba `xqgn ixeqga izek siqed `ly

epiid ,mixkpk mpi` mizeke miwecv xne` l`ilnb

dywi `ly owzl `l` uxznd `a `ly meyn

oax elit`c :xnel yi cere .diny xkc o`n iwecv

`pz lr wlgyk eixaca xikfd `l envr l`ilnb

dii`x `iad `ly itl Ð ecal iwecv `l` `nw

oa oerny oax qxb i` :xn`z m`e .iwecvn `l`

oa xfril` iaxk `xnba opiwqt ikid l`ilnb

oa xfril` iaxk ebdp xn`wc inp opgei iaxe ?awri

oerny oaxk dkld xn` inp opgei iax `d ,awri

opiwqt `lc :xnel yie !epizpyna l`ilnb oa

xwir lr `l` awri oa xfril` iaxk `xnba

la` .mipy ediy cr l`xyi cga xq` `lc ,eixac

`l Ð mixkpk mizekc `nw `pzk dil xaqc `da

oerny oaxk dkld `dac xyt`e ,dizeek opiwqt

`l `pci`dc :cere .mixkpk opi`c l`ilnb oa

me`yryk seqal Ð mizek oiprl icin ol `wtp

:mixenb mixkp

åøéöçÐ dnda ly xick `ed ixd ixkp ly

oigezt mixkp ly daxd miza yi m`e

myl `ivedle qipkdl l`xyil xzen Ð xvga

.my xc l`xyi oi`y xg`n

éøëðå`xwirne :xn`z m`e Ð xben `l

zxicc meyn `nrhc jzrc `wlqc

ipdn `l aexirc `nrh i`n ,dxic dny ixkp

oica lehiae aexirc :xnel yie ?ipdn zexikye

rcei la` ,oda xikn ixkpd oi`y ,ipdn `lc `ed

`zyd la` .zexikya ezeyx dpew l`xyiy `ed

ira `l oicd one ,dnda ly xick `edy `pwiq`c

jixv ,icinopax epiwz `nrh i`n yxtl `ed

.lehiae aexirn ith zexiky

ïáozip `le dhext deyn zegt lr bxdp gp

l`xyi iabc :qxhpewa yxit Ð oeaydl

ixkpa la` ,"lfb xy` dlfbd z` aiyde" :aizk

.mlyn oi`e bxdp Ð xary oeik ,jkld .aizk `l

exiag ixkpn lfba elit`c eyexit jezn rnyn

dze` itl ,ok xnel okzi `le .dayda aiigin `l

irac (a,`r) dxf dcearc `xza wxtc dhiy

la` .aeyg oenn iedc oeik Ð dkiyn dia ipw `lc ab lr s` bxdiy `ed oicac ,dil `iyw `l dhext dey lr bxdpc `da la` ?bxdp i`n` Ð dpew dpi` i`c ,dpew ixkpa dkiync wcinl

deyn zegt lr lign `lc ,ixkp iabl `ed aeyg oenn dhext deyn zegta elit` ok m` Ð ixii` ixkpn lfeba i`e ?bxdp i`n` ipw `l inp dkiynae ,`ed oenn e`lc ,dhext deyn zegta

lfb lr bxdpc `dn la` .dil epw `lc ab lr s` dlifbd lr iaiiginc miplfbd lke .l`xyil dhext dey enk diabl oenn aiygc oeik Ð dil ipw `lc ab lr s` .bxdiy `ed oicae ,dhext

yexitk `le .citwc oeik ,aiig did ixkpn lfebae xifgdl aiig epi`c ,xnelk ,oeaydl ozip `le ipzwcn ,l`xyin lfeba ixii`c dil rnyne .izyxtck ,xity wiic l`xyin dhext deyn zegt

,(`,ciw `nw `aa) `xza "lfebd"a ezeqk oihql elhp `dc .ixkp iab jiiy `lc ,xhtin `l dipin daxca dil mw meyne ."dayd" dia `aizk `lc meyn ixkpd on lfeba xhtc qxhpewd

`a iab (`,ar oixcdpq) "xxeq oa" wxta gkenck dipin daxca dil miw opixn` `le xifgdl aiig oira ied i` l`xyia elit`c :cere .ixkp mihqla opinwene ,ye`iia `l` epw `lc rnyn

Ð "oeaydl ozip `l" i`ne .dzin aiigziy oipr meya exriv m`y xnel `xaq oi`c ,ixkp cia oenn aeyg `edy ,xnelk .l`xyil xrvnc meyn Ð dzin aiiginc `dc :ipyne .zxzgna

`l oira epi`y elk` m` ,xnelk Ð "oeayd zxeza epi`y" :yxtne .y`iin `lc oipnif Ð y`iinc meyn i`c .`ed l`xyi ly Ð dizi`c `kid lk ok m` ,dkiyna `ipw `lc oeik ,xnelk

ewlnn l`xyi enk dzinn ezayda xhtiy oiprl "oeayd zxeza epi`" :yxtl oi` la` .xifgdl aiig i`ce oira `edy onf lk la` einc ozil aiiginwgc ok m`c dyrl wzip jka iedc ,z

.ixkpn lfeba dnwelc `pixrvnc meyne l`xyia dcinrdl mpgaé÷øäåî"ulegd" seqa "gpn `klnc `qtha ipdc ediiwxden" enk ,zenzege daizk Ð "iwxden" yexit Ð ipbxea`e

.oiipa enk ipbxea`e iwxden yxit l`ppg epiaxe migely ipbxea`e .(a,en zenai)
iaxe
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רלי ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtoiaexir
àøîâãç àðù àì.enr xc icigi l`xyi Ðäøéã äîù,xvga zeyx el yie Ð

zeyxl zeyxn `iven ,el cgein `edy ezian xvgl `ivend l`xyi `vnpeÐ

zeyxn iwet`l iz` `nlc ,aexir `la zeyxl zeyxn `ivedl `ly exfb opaxe

.miaxd zeyxl cigidäîäá ìù øéãë àåä éøäxi`n iaxe .xeq`l gk el oi`e Ð

opinxe ,oizrnya `ziixaa onwl dl xn`w

elit` l`xyie .dizilca opinwene dlr oizipzn

dny e`l ixkp zxic :`nl` .xqe` dizil ik

.dxicäøéã äîù åàì àîìò éìåëã àìàÐ

eiyrn l`xyi cenli `ny dxfb meyn `l`

l`xyil minkg edeciqtde edegixhd ixkp ly

,enr xcdlka xky ozil eipira dywiy ick

ibilt dxfb `iddae .myn `vie ,zaye zay

dil opixfb i` awri oa xfril` iaxe xi`n iax

.`l e` ixkpd mr xcd cigi l`xyi lréáø
íéîã úåëéôù ìò ãåùç éåâã ïåéë øáñ øæòéìà
`lc `zline dicda xiicc icigi giky `l Ð

icigi xaq xi`n iaxe opax da xefb `l `giky

oi` opax xen` ikd meyne xiicc oipnif inp

.'ek liren aexirøâåî àì éåâå`di `l Ð

.myn df l`xyi `vie xekyl dvexàîòè éàî
.ixkp xben `l Ðäàéøádpziy ,dwfg Ð

.dvxi m` milk ieand lk ze`lnl enr l`xyi

ìæâä ìò âøäð çð ïá,zevn rayn `idc Ð

xn`e (`,ep) oixcdpqa "zezin rax`"a xn`ck

iax opireny`e ozzin `id ef odly dxdf`

deyn zegt` elit` lign `l ixkpc opgei

.edcicl lfb iede dhextïåáùéäì ïúéð àìÐ

la` "dlfbd z` aiyde" :aizk l`xyi iabc

xary oeik ,jkld ,dayd aizk `l ixkpa

.mlyn epi`e ,bxdpéðâøåáàå é÷øäåîáÐ

.dvxi m` ze`xcizwe oilqtqa xvgd ze`lnl

éåâ ìù åøéöçzexivg mzqy ab lr s` .Ð

ixkp zeyx oi` ,daxd miza okezl oigezt

.ecal cg`e cg` lkl zeyx aygidl dwelg

epi`y l`xyie .dxic dny `l ixkp zxicc

zaya mizad on cg`l qpkpy ,odnr xc

ied `le xvgl mizad on `ivedl xzen Ð

zeyxl df ixkpl zcgeind zeyxn `iven

.olekl `idyãçà ìàøùé íù ùé íàåxc Ð

mizad on `ivedl l`xyi lk lr xqe` ,odnr

.exivgk `idy iptn ,xvglïá øæòéìà éáø
øîåà á÷òéÐíéìàøùé éðù åäéù ãòoixc Ð

ixkpd zeyx ,df lr df oixqe`e ,miza ipya

oixqe` ode mdiza lr ixkpd xqe`e ,odn dwelg

,xvgl `ivedln mixkpd iza lropax deieyc

l`xyia la` .lirl xn`ck ,dxic ixkp zxicl

`le ,dxic ixkp zxicl opax deiey `l icigi

l`xyi `le l`xyi ly ezia lr xqe` ded

.ixkpa zeyx welig oi`y ,ezia lr xqe`
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waye `ziixe`c dhigy lr xfb dlgze ,ded dpaic l`ilnb oax i`ce `l` .ezhigynlek`l

,xi`n iaxca eze` ilz Ð ded xi`n iaxc mcew l`ilnb oaxc ab lr s`e .opaxc mpii mzq

oerny oax `kd iqxbc inp mixtqle .herinl xi`n iaxyiigc `zkec lka ol `hiytc meyn

iab od zn` ixib mizek dil `xiaqc (`,c) oilegc `nw wxta dil opirny `d ,l`ilnb oa

l`ilnb oa oerny oax ,ipzwc ,zxzen izek zvn

xzei ,mizek da ewifgdy devn lk :xne`

eycg dn ok m`c :cere .l`xyin da oiwcwcn

mixenb mixkp me`yry dna iq` iaxe in` iax

mlern eid jk `lde zeyx ozile zeyx lhal

`le xefb `xwirnc xninl `kilc !`nlr ilekl

xn`wc `ed jqp oiie dhigy oiprlc .ediipin elaw

:wgvi epiaxl d`xpe ediipin elaw `le xefb mzd

dne mixkpk mpi` dxicl izek oiae iwecv oiac

oax `xnba `xqgn ixeqga izek siqed `ly

epiid ,mixkpk mpi` mizeke miwecv xne` l`ilnb

dywi `ly owzl `l` uxznd `a `ly meyn

oax elit`c :xnel yi cere .diny xkc o`n iwecv

`pz lr wlgyk eixaca xikfd `l envr l`ilnb

dii`x `iad `ly itl Ð ecal iwecv `l` `nw

oa oerny oax qxb i` :xn`z m`e .iwecvn `l`

oa xfril` iaxk `xnba opiwqt ikid l`ilnb

oa xfril` iaxk ebdp xn`wc inp opgei iaxe ?awri

oerny oaxk dkld xn` inp opgei iax `d ,awri

opiwqt `lc :xnel yie !epizpyna l`ilnb oa

xwir lr `l` awri oa xfril` iaxk `xnba

la` .mipy ediy cr l`xyi cga xq` `lc ,eixac

`l Ð mixkpk mizekc `nw `pzk dil xaqc `da

oerny oaxk dkld `dac xyt`e ,dizeek opiwqt

`l `pci`dc :cere .mixkpk opi`c l`ilnb oa

me`yryk seqal Ð mizek oiprl icin ol `wtp

:mixenb mixkp

åøéöçÐ dnda ly xick `ed ixd ixkp ly

oigezt mixkp ly daxd miza yi m`e

myl `ivedle qipkdl l`xyil xzen Ð xvga

.my xc l`xyi oi`y xg`n

éøëðå`xwirne :xn`z m`e Ð xben `l

zxicc meyn `nrhc jzrc `wlqc

ipdn `l aexirc `nrh i`n ,dxic dny ixkp

oica lehiae aexirc :xnel yie ?ipdn zexikye

rcei la` ,oda xikn ixkpd oi`y ,ipdn `lc `ed

`zyd la` .zexikya ezeyx dpew l`xyiy `ed

ira `l oicd one ,dnda ly xick `edy `pwiq`c

jixv ,icinopax epiwz `nrh i`n yxtl `ed

.lehiae aexirn ith zexiky

ïáozip `le dhext deyn zegt lr bxdp gp

l`xyi iabc :qxhpewa yxit Ð oeaydl

ixkpa la` ,"lfb xy` dlfbd z` aiyde" :aizk

.mlyn oi`e bxdp Ð xary oeik ,jkld .aizk `l

exiag ixkpn lfba elit`c eyexit jezn rnyn

dze` itl ,ok xnel okzi `le .dayda aiigin `l

irac (a,`r) dxf dcearc `xza wxtc dhiy

la` .aeyg oenn iedc oeik Ð dkiyn dia ipw `lc ab lr s` bxdiy `ed oicac ,dil `iyw `l dhext dey lr bxdpc `da la` ?bxdp i`n` Ð dpew dpi` i`c ,dpew ixkpa dkiync wcinl

deyn zegt lr lign `lc ,ixkp iabl `ed aeyg oenn dhext deyn zegta elit` ok m` Ð ixii` ixkpn lfeba i`e ?bxdp i`n` ipw `l inp dkiynae ,`ed oenn e`lc ,dhext deyn zegta

lfb lr bxdpc `dn la` .dil epw `lc ab lr s` dlifbd lr iaiiginc miplfbd lke .l`xyil dhext dey enk diabl oenn aiygc oeik Ð dil ipw `lc ab lr s` .bxdiy `ed oicae ,dhext

yexitk `le .citwc oeik ,aiig did ixkpn lfebae xifgdl aiig epi`c ,xnelk ,oeaydl ozip `le ipzwcn ,l`xyin lfeba ixii`c dil rnyne .izyxtck ,xity wiic l`xyin dhext deyn zegt

,(`,ciw `nw `aa) `xza "lfebd"a ezeqk oihql elhp `dc .ixkp iab jiiy `lc ,xhtin `l dipin daxca dil mw meyne ."dayd" dia `aizk `lc meyn ixkpd on lfeba xhtc qxhpewd

`a iab (`,ar oixcdpq) "xxeq oa" wxta gkenck dipin daxca dil miw opixn` `le xifgdl aiig oira ied i` l`xyia elit`c :cere .ixkp mihqla opinwene ,ye`iia `l` epw `lc rnyn

Ð "oeaydl ozip `l" i`ne .dzin aiigziy oipr meya exriv m`y xnel `xaq oi`c ,ixkp cia oenn aeyg `edy ,xnelk .l`xyil xrvnc meyn Ð dzin aiiginc `dc :ipyne .zxzgna

`l oira epi`y elk` m` ,xnelk Ð "oeayd zxeza epi`y" :yxtne .y`iin `lc oipnif Ð y`iinc meyn i`c .`ed l`xyi ly Ð dizi`c `kid lk ok m` ,dkiyna `ipw `lc oeik ,xnelk

ewlnn l`xyi enk dzinn ezayda xhtiy oiprl "oeayd zxeza epi`" :yxtl oi` la` .xifgdl aiig i`ce oira `edy onf lk la` einc ozil aiiginwgc ok m`c dyrl wzip jka iedc ,z

.ixkpn lfeba dnwelc `pixrvnc meyne l`xyia dcinrdl mpgaé÷øäåî"ulegd" seqa "gpn `klnc `qtha ipdc ediiwxden" enk ,zenzege daizk Ð "iwxden" yexit Ð ipbxea`e

.oiipa enk ipbxea`e iwxden yxit l`ppg epiaxe migely ipbxea`e .(a,en zenai)
iaxe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

àøîâáéúéå ,ïéáà øa àððéç áøå ïéáà øa ééaà áéúé§¥©©¥©¨¦§©¦¨¨©¨¦¦¥
:øáñ÷ øéàî éaø àîìLa :éøîà÷å éáúéå .eäééab ééaà©©¥©©§§¨§¦§¨¨§¦¦§¨¨©¦¥¦¨¨©
.éøz àðL àìå ãç àðL àìå ,äøéc dîL éøëð úøéc¦©¨§¦§¨¦¨§¨§¨©§¨§¨§¥
úøéc øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî á÷òé ïa øæòéìà éaø àlà¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¨¨©¦¨¨©¦©

äøéc dîL éBb¯dîL àì éàå !øñúéð éîð ãç eléôà §¨¦¨£¦©©¦¦§©§¦Ÿ§¨
äøéc¯:ééaà eäì øîà !øñúéð àì éîð éøz eléôà ¦¨£¦§¥©¦¨¦§©£©§©©¥

:àéðúäå ?äøéc dîL éøëð úøéc øéàî éaø øáñå§¨©©¦¥¦¦©¨§¦§¨¦¨§¨©§¨
éleëc àlà !äîäa ìL øéãk àeä éøä éøëð ìL Bøéöç£¥¤¨§¦£¥§¦¤§¥¨¤¨§¥

éBâ úøéc àîìò¯ànL äøéæâa àëäå ,äøéc dîL àì ¨§¨¦©Ÿ§¨¦¨§¨¨¦§¥¨¤¨
:øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ,éâìtéî à÷ åéNònî ãîìé¦§©¦©£¨¨¦©§¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©
éøééãc éçéëLc éøz ,íéîc úeëéôMà ãeLç éøëðc ïåék¥¨§¨§¦¨©§¦¨¦§¥¦§¦¦§¨§¦

¯çéëL àì ãç ,eäa eøæb¯éaøå .ïðaø déa eøæb àì ¨§§©¨§¦©¨¨§¥©¨©§©¦
áeøéò ïéà :ïðaø eøîàå .øééãå éø÷îc ïéðîæ :øáñ øéàî¥¦¨©¦§¦§¦§¦§¨¥§¨§©¨©¥¥
éBb íB÷îa ìéòBî úeLø ìehéa ïéàå ,éBb íB÷îa ìéòBî¦¦§§¥¦§¦¦§
íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .øâBî àì éBâå ,øékNiL ãò©¤©§¦§Ÿ©©©§¨¦¥¨¦

éúà àîìc :øáñcïàîì àçéðä ,BúeLøa é÷Bæçàì §¨©¦§¨¨¥§©£¥¦§¨¦¨§©
øîàc ïàîì àlà ,"ïðéòa äàéøa úeøéëN" øîàc©£©§¦§¦¨¨¥©¤¨§©©£©
,øîzàc ?øîéîì àkéà éàî "ïðéòa äòeòø úeøéëN"§¦§¨¨¥©©¦¨§¥©§¦§©
:øîà úLL áøå ,äàéøa úeøéëN :øîà àcñç áø©¦§¨¨©§¦§¦¨§©¥¤¨©
:àîéìéà ?äàéøa éàî ,äòeòø éàî .äòeòø úeøéëN§¦§¨©§¨©§¦¨¦¥¨

äàéøa¯äòeòø ,äèeøôa¯éî ,äèeøt äåMî úBçt §¦¨¦§¨§¨¨¦¨¤§¨¦
àäå ?àì äèeøt äåMî úBçôa éBâî øîàc ïàîì àkéà¦¨§©§¨©¦§¨¦¨¤§¨Ÿ§¨
éaøc déîMî éøBib øa á÷òé éaøa ÷çöé éaø çìL̈©©¦¦§¨§©¦©£Ÿ©¦¥¦§¥§©¦
äåMî úBçôa eléôà éBâä ïî ïéøëBOL ïéòãBé eåä :ïðçBé¨¨¡§¦¤§¦¦£¦§¨¦¨¤
ïa :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå .äèeøt§¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¤
!ïBáMäì ïzéð àìå ,äèeøt äåMî úBçt ìò âøäð çðŸ©¤¡¨©¨¦¨¤§¨§Ÿ¦¨§¦¨

äàéøa :àlà¯äòeòø ,éðâøeaàå é÷øäBîa¯àìa ¤¨§¦¨§©§¥§©§¨¥§¨§Ÿ
äàéøa úeøéëN øîàc ïàîì àçéðä .éðâøeaàå é÷øäBî©§¥§©§¨¥¨¦¨§©©£©§¦§¦¨
éàî ,ïðéòa äòeòø úeøéëN øîàc ïàîì àlà ,ïðéòä¥©¤¨§©©£©§¦§¨¨¥©©
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רלב
ezny ina cenr aq sc ± iyily wxtoiaexir

äîäá ìù øéãë àåä éøä øî øîàxn`w diab l`xyi xiic ike ,icin xq` `l ixkpc Ð

,l`xyi ly ezia lr xqe` epi` ixkp la` .ixkp ly ezia lr xqe` l`xyic xi`n iax

.'ek opzdeäéúéìã àäxg` l`xyi my yi m`e ,xq` `l ixkpl Ðly ezia lr xqe` Ð

(e) :l`xyil `zil elit`e ,ixkpÐ.opiqxb ikdäîù åàì íéìòá àìá äøéã øáñ÷ íìåòì
äøéãxq` dizi` ikc l`xyie Ðmeyn Ð

.dxic dny l`xyi zxicc ,dxicåøæâ äéúéì éë
ïðáøik elit`c ,ixkp la` .dizi` ik meyn Ð

cnli `ny meyn `l` ,dxic dny e`l dizi`

.'ekéá éúàãäéîå`aie ,aexw mewnl jldy Ð

`aiy mcew edl zixy i`e .meia eailhlhn Ð

`pyil :ediizrc` iwqn `le ,`aiy xg` inp

,xg` l`xyi my yi m`e :opiqxb ikd :`pixg`

cg` ziaa xg` l`xyi mr l`xyi xcyixd Ð

`yixe .xiicc giky ikdc .eilr xqe` ixkpd df

dnda ly xick `ed ixd ipzwcl`xyia Ð

iax `z`e .xiicc giky `lc ,enr icigi xcd

.miza ipya oixc ediy cr xninl xfril`

`l icigiae :xi`n iaxl opiazen ikd meyne

opipyn `dc ,ok xnel xyt` i`e 'ek opzde ,xq`

opinwen dizilac oeike .dizilc `d dizi`c `d

ziaa exiag mr xc xg` l`xyi my yi ik ,dl

wxt) `ztqezac ,cere ?ixkp xq` `nrh i`n

xg` l`xyi my yi m`e :opiqxb ikd (iyingÐ

i`d i`e .exivgk `edy iptn ,xqe` df ixd

xn`w ixkpa xqe``edy iptn" i`n Ð

cnli `ny meyn `nrh `d ,cere ?"exivgk

.`edäëìä.miaxa `wxita dl opiyxcc Ð

âäðîopixen iiexe` la` ,opiyxc `l `wxita Ð

ebdp xn`c o`ne .l`yil `aa dlinp iiexe` Ð

icar i` la` ,opixen `l.ediicia opign `l Ð

ïì àîéé÷diteqa "ulegd" wxt zenaia Ð

.iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn :(a,hn)

la` ,dpyna xkfen oihren zenewna :xnelk

`ed iwp`kde .mewn lka ezenk dkldc Ð

`hiytc rnyne ,ezenk dkldc l`eny xn`

.`zklid ikdc olíå÷îá ãéîìú ééåøåàì åäî
åáø`hiyt `zline `xaqa `ilz `lc oeik Ð

`id.`ed `tveg `nlic e` ,ixy ÐàúòéáÐ

.dlke`l dviaçúåëá.`ed `hiyt `zlinc .`algc iaeiqip ea yiy Ðáøî äéðéî åòá
àãñç.eax mewna dxei m` ,oiekzn did ezeqple ,xeq` m` xzen m` Ðéøåà àìåÐ

.diax `ped axc ipyaàçðîå àáéúëã úéðòú úìâî ïåâë.zeprzdl oixeq` mini el` Ð

ueg zg` ze` elit` odinia daezk dkld xac dzid `ly ziprz zlbn hwp ikdl

.dlbn dl ixw ikdle .ziprz zlbnnéøôëá.`ped ax ly enewn did `le ,mewn my Ð

.laaa odizye ,`zicaneta enewne
àúøç
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éáøå"miwxt dyly" wxta ziprz zkqna Ð awri oa xfril` iaxk mrd ebdp xn` opgei

.opixen iiexe` la` ,opiyxc `l `wxta `bdpne ,`wxta opiyxc dkldc yxtn (a,ek)

ab lr s`e .ediicia opign `l Ð icar i` la` ,opixen `l inp iiexe` Ð ebdp xn`c o`ne

dkld xn`c ,l`enyk ol `niiw `da Ð l`eny iabl opgei iaxk ol `niiw `zkec lkac

ixack dkld :ol `niiwc ,dlyixc `wxita elit`

.lirl iel oa ryedi iax wiqtck ,aexira lwind

elit`e .wgvi epiax iabl dizeek ol `niiwe

`dl sqei axe iia` dil iayg `gzeka `zriak

iab iia`l dcen inp `axe .awri oa xfril` iaxc

zlhiac meyn `l i` ,wzqix xa ondc `caer

wgvi epiax xne`e .iean eze`n aexir zxez

mitwend mikxka micigi mixcd mil`xyi oze`c

odizezlce ,zexenb zevign mdl yiy dneg

oeik ,zaya dleka lhlhl ixy Ð dlila zelerp

.dilr xq`c xg` l`xyi `kilc

åäî:wgvi epiax xne` Ð diax mewna iiexe`l

eiptl dyrn `ay oebk Ð ze`xed ipd lk

dkld cinlzl oil`ey m` la` .ok zeyrl dxene

calae ,ezrcay dn lk xnel leki ,in ixack

.`ay dyrn lr dxei `ly

åìéôàe`lc :jexra yxtnÐ `gzeka `zria

oikixv oi` oze`c ,ixii` mivia mzqa

zexzeny rci `ly ux`d mr jl oi`c ,xzid

da `vne zlebpxzd z` hgeyyk `l` ,alga

`ipzck .alga olke`l xzeny zexenb mivia

xzen i`n` :xn`z m`e .(a,e) dviac `nw wxta

opixq`c dliap zvian `py i`n ,alga olke`l

zeicr zkqna opzck ,weya zxknp denk elit`

:zelecb zeklda uxize !(` dpyn iriax wxt)

xeqi` iabcla` ,exingd Ð `ziixe`c dliap

m` :xn`z m`e .eliwd Ð opaxc alga ser xyaa

`zria elit` opixn`wc "elit`" i`n ,ok

?mixac x`yn ith xzid hiyt in eh`c ,`gzeka

alga ser xya xn`c o`nlc ,`id `zbelt `d

!dliap zvia` dedc icin ,ixiq` Ð `ziixe`c

s`y ,"elit`" xn`w ikdlc :wgvi epiax xne`e

`nw wxtae .xzid ea oibdep mlerd lky it lr

,`iixyc cenlzdl dil `hiyt inp (a,e) dviac

alga dlke`l ixyc `nili` ,i`nl :opixn`wc .dxnbp dz`ivi mr dvia :ax xn`c `d iab

`lc dil `hiytc rnyn .'ek zlebpxzd z` hgeyd :`ipz `de ,dxeq` en` irna `d Ð

dliapc meynÐ exingd dliap zviaac yxity ,xity iz` mz epiax yexitle .ax bilt ded

.ixy diytp it`a cge cg lkc ,exingd `l alga xyaa la` ,`ed xeq`d xac

ïåâëi`e .zeprzdl oixeq`d mini oil` `gpne `aizkc :qxhpewa yxit Ð ziprz zlbn

dnkg oi`" :onwl opixn`ck ,diax mewna ixy `xeqi`n iyext`c ikd xnel xyt`

`lc eed ozvwnc `edd ike .iiexe`l ixy i` ,ixii` mixzend minia `l` ."'ek dpeaz oi`e

.(a,hi) dpyd y`xc `nw wxta wiqtck ,ziprz zlbn dlha `pci`d ik ,opixn`w zbdep ziprz zlbn didy onfae .xzen eixg`le xeq` eiptle ixy ediipin id ixenc ,oeda ctqnl

áøixe`c `pepnd ax enk ,ded `ped axc xag cinlzc xnel jixve .enewn dzid `zicanetae `ped ax ly enewn my did `ly ,qxhpewd yxtnck Ð `ped axc ipya ixtka ixe` `cqg

ax ixe` `l `ped axc ipya opixn`ck ,diax mewna `ly elit` zexedl leki oi` xenb cinlz la` .did dilic xag cinlzc meyn jenqa yxtnc ,`cqg axc ipya fbx`c `zxga

dzin aiigzpy cinlz eze`n dlr jixtc .dzin aiig epi`e ,xeq` Ð ith elit` e` ze`qxt yly epnn wegx elit`e ,`zicaneta `ped ax ly enewn didy it lr s` ,fbx`c `zxga `pepnd

axn daxd wegx didy rnyn Ð laaa `pikq xqc `piaxe .dizlina `xeqi` `ki` elit` ,icin `iyw ded `l Ð dzin aiigzp `l m` la` .xfril` iaxn ze`qxt yly wegxa dxedy lr

ipn iax e`l :dil exn` .gqta oihg zezll xzen edl yxc ,`xz`l rlwi` in` iaxc dixa megpz (a,d) oixcdpqc `nw wxta opixn`c `de .'ek xenb ecinlz did m` my xeq` dide ,iy`

.ixy ze`qxt ylyl ueg ikd meyne ,ded xag cinlzc xnel jixv .l`xyi dpgn cbpk ze`qxt yly epnn wegx ok m` `l` ,eax mewna dkld dxei `l cinlz :`pze ?`kd `ki` xev onc

inp `nzqne .dzin aiig did oica ze`qxt yly jez did m`c ,xfril` iax iptl dxedy cinlz eze`a rnynck ,eipta aiyg ze`qxt yly jez lk ,dzin aiige xeq` eipta :opixn`c `de

epiax xne`e .eed dzin iaiig mzde ,dl opixnb oxd` ipan Ð l`xyi dpgn cbpk ze`qxt yly opixnbc xeriy xwire .ynn dyn ipta exed `l `nzqn oxd` ipa oke .did ynn eipta `l

Ð dreh epi`y rcei envra cinlzdy ipda elit`c opireny`l `l` edpihwp `le ,ixii` `peeb i`d ika ziprz zlbne `gzeka `zria elit`e ,l`eyl yecig d`xpy xaca `weec :wgvi

xac oirk Ð laaa `pikq xqc `piaxe .ixy Ð yecig xac el dnec oi` xzid el dxenykc ,ea `veike mbtl mrh ozep oebk ,df xac ly ebdpn reciy rcei l`eydy xac la` .zexedl xeq`

.mkg ly eceak iptn `l` mkgl oikq ze`xdl exn` `l :(a,fi oileg) opixn`ck dxxy lhepy ,`ed yecig
ax
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc oiaexir(ycew zay meil)

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd,øî øîà,`ziixaa epipy ¨©©
íéáëBk ãáBò ìL Bøéöçmixxebzny miza dil` migezty xvg ± £¥¤¥¨¦

,cala mixkp mdaäîäa ìL øéãk àeä éøämy yi m`e ,'eke £¥§¦¤§¥¨
`ivedl xzene ,llk xqe` epi` ixkpd ,xnelk .xqe` cg` l`xyi
mb xvga xc m` mle`e ,dnda ly xick eziay itl ,xvgl ezian
xvgl ixkpd ly ezian qipkdle `ivedl l`xyid xqe` ,l`xyi
zeieyx od ixde ,el yi xvgae ,zeyx el oi` ixkpd ziaay]
l`xyid ly eziany ,rnyne .[o`kl o`kn `ivedl oi`e ,zewelg
dpi` xvga ixkpd ly ezeyxy ,xvgl `ivedle qipkdl xzen

,dywe .dil` ezian `ivedl l`xyi lr xeq`l daeygïðà àäå§¨£©
ïðzy dpyna epipy ep` `lde ±éøä øöça íéáëBk ãáBòä íò øcä §©©¨¦¨¥¨¦§¨¥£¥
äæixkpd -åéìò øñBàqipkdle `ivedl [enr xcd l`xyid lr-] ¤¥¨¨

.`ziixad ixack `lye ,xvgl ely ezian
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxqe` ixkpdy dpyna epipyy dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,xvgl l`xyi ly ezian `ivedle qipkdldéúéàc± §¦¥
,zay dze`a eziaa `vnp ixkpdyàä`ziixaa epipyy dne ± ¨

ezia z` xqe` l`xyi wxe ,l`xyi ly ezia z` xqe` ixkp oi`y
my xaecn ,ixkpd lydéúéìc,ef zaya my `vnp ixkpd oi`y ± §¥¥

.xqe` epi` jkitle
:`xnbd zl`ey .uexizd z` zxxan `xnbdøáñ÷ éàîedne ± ©¨¨©

`n iax xaeql`xyid ly ezia z` xqe` ixkp oi`y xne`d ,xi
.xvga ef zaya ixkpd oi` xy`køáñ÷ éày xaeq `ed m` ±äøéc ¦¨¨©¦¨

,äøéc dîL íéìòa àìa`ed oiicr ,zaya my epi` ixkpdy s`y §Ÿ§¨¦§¨¦¨
ok m` ,xvga zeyx el yie my xck aygpénð íéáëBk ãáBò eléôà£¦¥¨¦©¦

øñzéðepi` elit` l`xyi ly ezian `ivedl xeq`i ixkpd mb ± ¦§©
.my `vnp `edyk xqe` `edy myk ,ef zaya myøáñ÷ éàå± §¦¨¨©

y xaeq `ed m`eìàøNé eléôà ,äøéc dîL àì íéìòa àìa äøéc¦¨§Ÿ§¨¦Ÿ§¨¦¨£¦¦§¨¥
øñzéð àì énðmixg`d lr xeq`i `l eziaa epi`y l`xyi mb ± ©¦Ÿ¦§©

xqe` xvga xcd l`xyiy ,ok oicd oi` `lde .xvgl d`vedd z`
.xvga `vnp epi` xy`k mb d`vedd z` mixg`l

:`xnbd zvxznøáñ÷ íìBòìy xi`n iax xaeq ±íéìòa àìa äøéc §¨¨¨©¦¨§Ÿ§¨¦
,äøéc dîL àìoia ,zaya xvga `vnp epi`y iny oicd zxeye Ÿ§¨¦¨

mdizan qipkdle `ivedl mixg` lr xqe` epi` ,l`xyi oiae ixkp
,xvglY øñà déúéà éëc ìàøNéå`ed my `vnp `ed xy`ky §¦§¨¥§¦¦¥¨©

,dxic dny l`xyi zxicy ,oicd xwirn xqe`déa eøæb déúéì ék¦¥¥¨§¥
ïðaøab` xeq`iy minkg exfb xvga `vnp epi` xy`k s` ± ©¨¨

la` ,xvga `vnp `edy ote`ddéúéà éëc ,íéáëBk ãáBòmby ± ¥¨¦§¦¦¥
meyn `l` oicd xwirn xqe` epi` xvga `ed xy`kànL äøéæb§¥¨¤¨

xvga enr xcd l`xyi,åéNònî ãîìéok lrøñà déúéà ék± ¦§©¦©£¨¦¦¥¨©
l`xyi zian dqpkdde d`vedd lr xqe` `ed ,xvga `ed xy`k

la` ,dxen`d dxifbd meyn ,xvgløñà àì déúéì ékxy`k ± ¦¥¥Ÿ¨©
.xeq`iy exfb `l xvga epi`

epi` xy`k xqe` epi` ixkpy ,xen`d oicd z` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .zay dze`a xvgaéëåixkpd xy`kdéúéìepi`-] §¦¥¥

,[xvgaøñà àì,xvgl mizadn qipkdle `ivedlïðúäå`lde ± Ÿ¨©§¨§©
dpyna epipy(.et oldl),ì Bì Cìäå Búéa úà çépnäøéòa úBaL ©©¦©¤¥§¨©¦§§¦

ìàøNé ãçàå éøëð ãçà ,úøçàoiae `ed ixkp dfd jledd m` oia ± ©¤¤¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥
,l`xyi `ed m`øñBàeaxriy cr ,xvgl `ivedl mix`ypd lr ¥

epnn exkyiy cr e` [l`xyi `ed m`] ezeyx z` lhaiy e` enr
,[ixkp `ed m`] ezeyx z`.øéàî éaø éøácmb xqe` ixkpy ixd ¦§¥©¦¥¦

.xvga epi` xy`k
:`xnbd zvxzníúäxaecn dpyna my ±déîBéa éúàcixkpy ± ¨¨§¨¥§¥

xefgl cizr `ede aexw mewnl jld ,el jlde ezia z` gipdy df
epi` oicd xwirny ixd my epi` ixkpd cer lky s`e ,meia ea
exfb mewn lkn ,lirl xen`ke ,xvgl mizadn d`vedd z` xqe`

`ny ,xeq`iy minkg,xefgiy xg` mb xvgl `ivedl ekiyni
.dxeq` d`vedd xfgy dzrny mzrc lr dlri `ly

:dkldd wqt z` d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
,á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìämixc xy`k `l` xqe` ixkpd oi`y £¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

xyt` ,`id dweqt dkldy oeike .mil`xyi ipy zegtl xvga
.miaxl dyxca dyxecl,øîà àðeä áøåwx `l` ,dkld ef oi` §©¨¨©

âäðîebdpy `ed.á÷òé ïa øæòéìà éaøkz`f yexcl oi` ,ok lr ¦§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.zeyrl dn le`yl `ay inl ok mixen mle` ,miaxaïðçBé éaøå§©¦¨¨

,á÷òé ïa øæòéìà éaøk íòä eâäð ,øîàoi`e ok miyxec oi`y s` ¨©¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ina migen oi` mewn lkn ,dkldl ok rxked `ly ,ok mixen
xvgl zian qipkdle `ivedl lwine awri oa xfril` iaxk bdepy

.cg` l`xyi `l` my xc oi`y mewna
`xnbd dpc ,awri oa xfril` iaxk dkldy lirl xen`l jyndk

:eax mewna s` ef dkld zexedl d`xed dxenl xzen m`øîà̈©
ïì àîéé÷ ,óñBé áøì éiaà déìzenaia [epcia laewn-](:hn)ikúðLî ¥©©¥§©¥©§¨¨¦§©

,é÷ðå á÷ á÷òé ïa øæòéìà éaø`edy awk mihren dixac xnelk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨¦
ipyna eixacn `aed `ly ,dphw dcin,hrn `l` [zeziixaae] ze

lka ezenk dkldy ,diwp zleq `ed oda `aed xy` lk mle`
epzpyna xn`y dna ezenk dkldy i`ce jkitle ,mewn(:`q lirl)

ipy my eidiy cr xvga lhlhl l`xyi lr xqe` ixkp oi`y
,df lr df mixqe`d mil`xyiåokìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¨©©§¨¨©§¥

yá÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä,le`yl yi dzrne ,jkaeäî £¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©
cinlzlééeøBàìef dkld [zexedl-],Baø íB÷îaoeiky xn`p m`d §¥¦§©

`ny e` ,xacd xzen ,`xaqa dielz dpi`e `id dheyt dkldy
.`id dtvegy ,eax mewna zexedl cinlzl oi` ef dkld mb

déì øîà`ld ,iia`l sqei axeléôàly dzlik` oic z`àúòéa ¨©¥£¦¥£¨
àçzeëa[gzeka dvia-]dépéî [éòa] (åòá)[epnn izl`y-]áøî §§¨¨¦¦¥¥©

éðL ìk àcñç[eizepy-]àðeä áøcax z` zeqpl izvtgy ,eax ¦§¨¨§¥§©¨
oze` lka eizl`y ok lre ,eax mewna ef dkld dxei m` `cqg

,gzeka dvia lek`l xzen m` mipyéøBà àìå,xac dxed `l ± §Ÿ¥
,xzeia dheyt dkld `idy s`e ,'eax mewna dkld dxen' meyn
dpi`y ,awri oa xfril` iaxk dkldy ,ef d`xedy oky lke

.eax mewna dze` zexedl cinlzl oi`y ,dzenk dheyt
:elld sqei ax ixacn iia` cnly dn d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,úéðòz úlâî ïBâk ,éiaàì àaà øa á÷òédpya mini el` da azkpy ©£Ÿ©©¨§©©¥§§¦©©£¦
,ziprza mixeq`àçðîe àáéúëcdielbe [zgpene daezk `idy-] ¦§¦¨©§¨

,da aezk dn ze`xl lkldéaøc déøúàa ééeøBàì eäîm`d ± ©§¥§©§¥§©¥
dixacy xg`ny ,eax mewna dkld dpnn zexedl cinlzl xzen

.xaca xeqi` oi` `ny ,lkl miielbdéì øîàxa awri axl iia` ¨©¥
,`a`éëä[jk-]eléôà ,óñBé áø øîàly dzlik` oic z`àúòéa ¨¦¨©©¥£¦¥£¨

àçzeëa[gzeka dvia-]dépéî [éòa] (åòá)[epnn izl`y-]áøî §§¨¨¦¦¥¥©
éðL ìk àcñç[eizepy-]àðeä áøc,eaxéøBà àìåil dxed `le ± ¦§¨¨§¥§©¨§Ÿ¥

dheyt dkld `idy s`e ,'eax mewna dkld dxen' meyn ,xac
cinlzl oi`y oky lky cenll yi o`kne ,lirlck ,xzeia

.eax mewna ziprz zlibnn zexedl
`ly mdizeax iiga exedy micinlz ly miyrn d`ian `xnbd

:mnewnaéøBà àcñç áødkld dxed ±éøôëa,[mewn my]éðLa ©¦§¨¥§©§¦¦§¥
[eizepya-],àðeä áøc`l` my `ped ax ly enewn did `ly itl §©¨

.`zicaneta
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רלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oiaexir(iying meil)

éáøòî eöî àì éããä éãäa éáeøòìixiic evx eli`y it lr s`e - §¨¥©£¥£¨¥Ÿ¨§¨§¥
zenebd oky ,z`f zeyrl mileki eid `l df mr df axrl zepekyd
.dzxagl xeiyk dpeky lk dyniy mewn lkn ,mdipia zewiqtn
xeiy zxeza xird on wlg gipdl ozipy ,o`kn gikedl yie
mi`yx mpi` xeiy eze`a mixiicdy ote`a s` xird aexirl
ok zeyrl `ed i`yxy iia` xaq jkitle ,dlek xird mr axrl
,xdpl migeztd mizad z` xeiy zxeza gipdl ,`ipeww xira s`

.xird ipa mr axrl mi`yx mpi`y s`
øîà øãä,envrl xn`e iia` xfg -éîc àìoic z` zencl oi` - ¨©¨©Ÿ¨¥

.`fegn xird oicl `ipeww xirdíúä,`fegn xira ,my -éàéòa ¨¨¦¨¥
úBbb Cøc éáeøòìdf axrl eid mileki xird ipa mivex eid eli` - §¨¥¤¤©

zenebd lrn dfl df mixaegn eid mizad zebby meyn ,df mr
iza lr jenql dea` xa dax did i`yx jkitle ,[8 d xeiv]

,dipyd dpekyl xeiy zxeza zg`d dpekydéðäåel` j` - §¨¥
,`ipeww xira xdpd zty lr micnerd mizadéáøòî àìmpi` - Ÿ§¨§¥

xac mey oi`y xg`n ,xird ipa x`y mr llk axrl mi`yx
,xirl xeiy zxeza mgipdl xyt` i` `linne ,mdipia xagnd

éåek ïãáòð Ckìéäcvl el` mizal zepelg zeyrl yi jkitle - ¦§¨©©§¨©¥
didi `linne ,xird ipa mr axrl mi`yx eidi ok ici lre ,xird

.xirl xeiy zxeza mgipdl ozip
øîà øãä,envrl xn`e iia` xfg -éòa àì énð éåekjixv oi` - ¨©¨©©¥©¦Ÿ¨¥

,el` mizaa zepelg zeyrlàðáéz éa àeääcdid dyrn ixdy - §©¥¦§¨
,oazd ziaadéì äåäc[el didy-]àúãéôBt øa øîì[mc` my-]îo ©£¨¥§©©¦¨¨¦

xirdàúéãaîeôì øeiL déeLå ,àúéãaîetxeiy zxeza egipde - §§¦¨§©§¥¦§§§¦¨
oaz zia axrl xyt` i`y it lr s`e ,`zicanet xird aexirl
,jkn gkene .aexirl llk jixv epi` ixdy ,xird iza x`y mr cgi
i`yx epi` m` s` xirl xeiy zxeza xird on wlg gipdl ozipy
zxeza xdpl migeztd el` miza gipdl ozip ok lre ,dnr axrl
cvl zepelg mda geztl jixv oi`e ,`ipeww xird aexirl xeiy

.xird
øîà,iia`éäøî éì øîàc eðéil xn`y sqei ax zpeek dzid ef - ¨©©§§¨©¦©

àLøãî éáa dìò úçåeöî àìc éæçziaa jk lr ewrvi `ly d`x - £¦§Ÿ§©§©£¨§¥¦§¨¨
eid xird cvl zepelg geztl mkixvn iziid m` ixdy ,yxcnd

.mdilzk z` mpiga mixzeq
dlek z` oiaxrn oi` cigi ly ziyrpe miax lye :dpyna epipy

dì äöeç äNò ïk íà àlà[xeiy].äLãç øéòk ¤¨¦¥¨¨¨¨§¦£¨¨
:'dycg' xir oipr z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaa äúéä úçà øéò ,äãeäé éaø øîàux`'äLãç'å ,äãeäé ¨©©¦§¨¦©©¨§¨§§¨©£¨¨
da eéäå ,dîLef xiraeéä dáe ,óèå íéLðå íéLðà ,íéøBic íéMîç §¨§¨¨£¦¦¦¦£¨¦§¨¦§©¨¨

íéîëç íéøòLîdlek z` axrl `ly ick xirl jxvpd xeiyd z` §©£¦£¨¦
,zg`kàéäådnvrøeiL äúéä.dl dkenqd dlecb xirl §¦¨§¨¦

:'dycg' xir oica wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
,daiyideäî 'äLãç'ozip m`d ,dpic dn dnvr 'dycg' xird - £¨¨©

.xeiy da gipdl jixvy e` ,xeiy `la dlek z` axrl
xird ixd ,df wtql yi mewn dn :`xnbd dywn'äLãç'£¨¨

xeiy dzid `ide ,dpnid dlecb zxg` xirl dkenq dzid
c xnel yi `linne ,dlecbd xirløeiL àéåä éäéàc éëéä ék¦¥¦§¦¦©§¨¦

äpèwì øeiL àéåä énð äìBãb äìBãbìdzid `idy myky - ©§¨§¨©¦©§¨¦©§©¨
xirl xeiy `id dlecbd xird jk ,dlecbd xirl xeiy
xird on cer xiiyl jixv `diy recne ,dphwd 'dycg'

.dnvr dycg
oi`y xacd heyt dnvr 'dycg' xird iabl ok` :`xnbd zvxzn

,xeiy jixvàlàzxg` xir iabl did daiyid ipa ly mwitq ¤¨
`idyäLãç ïéòkdixeic xtqny jk oiprl ,'dycg' xird enk - §¥£¨¨

zeidl lkezy dl dkenqd zxg` xir oi` j` ,cala miyng `ed
,dxear xeiy,eäîzxeza xird iayezn zvwn gipdl jixv m`d ©

xzeia `id dphw ef xire xg`ny e` ,x`yd mr eaxri `ly xeiy
.zg`k dlek z` axrl ozipe ,xeiy dl gipdl jixv oi`
dfa ewlgp :df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianàðeä áø©¨

øîà ãç ,äãeäé áøåoirk zxg` xiry xaeq mdn cg` - §©§¨©¨©
dycgøeiL àéòaeaxri `ly dixiicn wlg xiiyl jixv - ©§¨¦

,x`yd mrøîà ãçåc xaeq el` mi`xen`n cg`e -àéòa àì §©¨©Ÿ©§¨
øeiLdphw `ide xg`n ,llk dpnn xiiyl jixv oi`y - ¦

.xzeia
:dpyna epipyìL øîBà ïBòîL éaø'åëå úBøéöç L.miza ipy ly ©¦¦§¥¨Ÿ£¥

:dkldl weqtl yi cvik zwelgn d`ian `xnbdøa àîç áø øîà̈©©¨¨©
,ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àéøebzexivg yly xiiyl yiy §¨¨©©£¨¨§©¦¦§

.miza ipy yi odn zg` lkayçöé éaøeléôà ,øîà ÷xiiyn m` ©¦¦§¨¨©£¦
úçà øöçå ãçà úéa.jka ic ©¦¤¨§¨¥©©

jkl sqepae ,cg` zia xiiyl icy xnel ezpeeky `xnbd dxaq
:`xnbd dywn jk lre .dxic zia da oi`y zg` xvgúçà øöç̈¥©©

Czòc à÷ìñoi`y xvg xiiyl lireny xnel jzrc lr dler ike - ©§¨©§¨
.llk dxicl die`x dpi` `ld ,zia da

:xg` ote`a wgvi iax ixac z` `xnbd zyxtn ef `iyew zngne
àîéà àlàxiiyn m` elit` ,jk xen` -ãçà úéacnerdøöça ¤¨¥¨©¦¤¨§¨¥

úçà.jka ic ©©
:epic z` wgvi iax cnl oipn zxxan `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

àä ,óñBédf oic -,÷çöé éaøcxvga cnerd cg` zia xiiyl icy ¥¨§©¦¦§¨
,zg`àøáñ Bà àøîbz`f xn`y e` ,eizeaxn ok laiw m`d - §¨¨§¨¨

.envr zxaqn
déì øîà,iia`l sqei axdpéî ïì à÷ôð éàîepl `vei welig dn - ¨©¥©©§¨¨¦¨

iax ixack dkldl ep` miwqet `linn ixd ,df wtqn `picl
ipy odn zg` lka yiy zexivg yly xiiyl jixvy ,oerny

.miza
déì øîà,sqei axl iia`àäz àzøBîæ øBîb àøîbdz` utg ike - ¨©¥§¨¨§§§¨§¥

xiye xnf df eli`k yeaiy ode zn` od `xnb cnl`y,xnelk .
dkld oi`y it lr s` ,epic z` wgvi iax cnl oipn oiadl il yi

.ezenk

äðùî
mc`a mipey mipic zyxtne ,oinegz ipica weqrl day ef dpyn

:oinegz iaexir eilr gipdl epal xn`yäéäL éîzay axra cner ¦¤¨¨
dcya zeynyd oiaacvçøæn,xirdBðáì øîàåmei ceranáøò §¦§¨§¨©¦§¨¥

éìoinegz iaexir ilr gpd -acváøòncner didy e` ,xird ¦§©£¨
Bðáì øîàå áøònamei ceranepîéä Lé íà ,çøæna éì áøò[epnn-] ©©£¨§¨©¦§¨¥¦©¦§¨¦¥¥¤

Búéáìely wgxnå ,änà íétìàepnnïàkî øúBé Báeøéòìxzei - §¥©§©¦©¨§§¥¥¦¨
xeiv] d`lde ezia cvn aexird z` epa gipdy ,dn` miitl`n

df ixd ,[8 eì øzeîmegzì øeñàå Búéámegz.Báeøéòxg`n ,xnelk ¨§¥§¨§¥
oia ea cner `edy mewnd on dn` miitl`n xzei wegx eaexire
,zaya eil` ribdl leki epi`y itl ,llk lg `ed oi` zeynyd
eziaa dziay dpew `ed ezia megz jeza cner `edy oeikne

.llk oinegz aexir gipd `l eli`k
e epnn yi m`eänà íétìà Báeøéòìepnn eli`eïàkî øúé Búéáìe §¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨

dn` miitl`n xzei -df ixd ,ì øeñàmegzì øzeîe Búéámegz ¨§¥¨§
,Báeøéòxzei ea cner `edy mewnd on wegx epi` eaexire xg`ny ¥

,eaexir mewna dziay rawy `vnpe ,aexird lg dn` miitl`n
.gex lkl dn` miitl` myn el yie
øéò ìL døeaéòa Báeøéò úà ïúBpämicnerd mizad on cg`a - ©¥¤¥§¦¨¤¦

,xirl yily ipye dn` miray jeza,íeìë àìå äNò àìs` ixdy Ÿ¨¨§Ÿ§
jli`e myne ,dxeaire xird lka jlil zeyx el yi aexird `la

m` la` .gex lkl dn` miitl`Bðúðaexirleléôà ,íeçzì õeç §¨©§£¦
úçà änà,cala ©¨©©
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום סמישי עמ' א



רלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc oiaexir(iying meil)

éáøòî eöî àì éããä éãäa éáeøòìixiic evx eli`y it lr s`e - §¨¥©£¥£¨¥Ÿ¨§¨§¥
zenebd oky ,z`f zeyrl mileki eid `l df mr df axrl zepekyd
.dzxagl xeiyk dpeky lk dyniy mewn lkn ,mdipia zewiqtn
xeiy zxeza xird on wlg gipdl ozipy ,o`kn gikedl yie
mi`yx mpi` xeiy eze`a mixiicdy ote`a s` xird aexirl
ok zeyrl `ed i`yxy iia` xaq jkitle ,dlek xird mr axrl
,xdpl migeztd mizad z` xeiy zxeza gipdl ,`ipeww xira s`

.xird ipa mr axrl mi`yx mpi`y s`
øîà øãä,envrl xn`e iia` xfg -éîc àìoic z` zencl oi` - ¨©¨©Ÿ¨¥

.`fegn xird oicl `ipeww xirdíúä,`fegn xira ,my -éàéòa ¨¨¦¨¥
úBbb Cøc éáeøòìdf axrl eid mileki xird ipa mivex eid eli` - §¨¥¤¤©

zenebd lrn dfl df mixaegn eid mizad zebby meyn ,df mr
iza lr jenql dea` xa dax did i`yx jkitle ,[8 d xeiv]

,dipyd dpekyl xeiy zxeza zg`d dpekydéðäåel` j` - §¨¥
,`ipeww xira xdpd zty lr micnerd mizadéáøòî àìmpi` - Ÿ§¨§¥

xac mey oi`y xg`n ,xird ipa x`y mr llk axrl mi`yx
,xirl xeiy zxeza mgipdl xyt` i` `linne ,mdipia xagnd

éåek ïãáòð Ckìéäcvl el` mizal zepelg zeyrl yi jkitle - ¦§¨©©§¨©¥
didi `linne ,xird ipa mr axrl mi`yx eidi ok ici lre ,xird

.xirl xeiy zxeza mgipdl ozip
øîà øãä,envrl xn`e iia` xfg -éòa àì énð éåekjixv oi` - ¨©¨©©¥©¦Ÿ¨¥

,el` mizaa zepelg zeyrlàðáéz éa àeääcdid dyrn ixdy - §©¥¦§¨
,oazd ziaadéì äåäc[el didy-]àúãéôBt øa øîì[mc` my-]îo ©£¨¥§©©¦¨¨¦

xirdàúéãaîeôì øeiL déeLå ,àúéãaîetxeiy zxeza egipde - §§¦¨§©§¥¦§§§¦¨
oaz zia axrl xyt` i`y it lr s`e ,`zicanet xird aexirl
,jkn gkene .aexirl llk jixv epi` ixdy ,xird iza x`y mr cgi
i`yx epi` m` s` xirl xeiy zxeza xird on wlg gipdl ozipy
zxeza xdpl migeztd el` miza gipdl ozip ok lre ,dnr axrl
cvl zepelg mda geztl jixv oi`e ,`ipeww xird aexirl xeiy

.xird
øîà,iia`éäøî éì øîàc eðéil xn`y sqei ax zpeek dzid ef - ¨©©§§¨©¦©

àLøãî éáa dìò úçåeöî àìc éæçziaa jk lr ewrvi `ly d`x - £¦§Ÿ§©§©£¨§¥¦§¨¨
eid xird cvl zepelg geztl mkixvn iziid m` ixdy ,yxcnd

.mdilzk z` mpiga mixzeq
dlek z` oiaxrn oi` cigi ly ziyrpe miax lye :dpyna epipy

dì äöeç äNò ïk íà àlà[xeiy].äLãç øéòk ¤¨¦¥¨¨¨¨§¦£¨¨
:'dycg' xir oipr z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaa äúéä úçà øéò ,äãeäé éaø øîàux`'äLãç'å ,äãeäé ¨©©¦§¨¦©©¨§¨§§¨©£¨¨
da eéäå ,dîLef xiraeéä dáe ,óèå íéLðå íéLðà ,íéøBic íéMîç §¨§¨¨£¦¦¦¦£¨¦§¨¦§©¨¨

íéîëç íéøòLîdlek z` axrl `ly ick xirl jxvpd xeiyd z` §©£¦£¨¦
,zg`kàéäådnvrøeiL äúéä.dl dkenqd dlecb xirl §¦¨§¨¦

:'dycg' xir oica wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
,daiyideäî 'äLãç'ozip m`d ,dpic dn dnvr 'dycg' xird - £¨¨©

.xeiy da gipdl jixvy e` ,xeiy `la dlek z` axrl
xird ixd ,df wtql yi mewn dn :`xnbd dywn'äLãç'£¨¨

xeiy dzid `ide ,dpnid dlecb zxg` xirl dkenq dzid
c xnel yi `linne ,dlecbd xirløeiL àéåä éäéàc éëéä ék¦¥¦§¦¦©§¨¦

äpèwì øeiL àéåä énð äìBãb äìBãbìdzid `idy myky - ©§¨§¨©¦©§¨¦©§©¨
xirl xeiy `id dlecbd xird jk ,dlecbd xirl xeiy
xird on cer xiiyl jixv `diy recne ,dphwd 'dycg'

.dnvr dycg
oi`y xacd heyt dnvr 'dycg' xird iabl ok` :`xnbd zvxzn

,xeiy jixvàlàzxg` xir iabl did daiyid ipa ly mwitq ¤¨
`idyäLãç ïéòkdixeic xtqny jk oiprl ,'dycg' xird enk - §¥£¨¨

zeidl lkezy dl dkenqd zxg` xir oi` j` ,cala miyng `ed
,dxear xeiy,eäîzxeza xird iayezn zvwn gipdl jixv m`d ©

xzeia `id dphw ef xire xg`ny e` ,x`yd mr eaxri `ly xeiy
.zg`k dlek z` axrl ozipe ,xeiy dl gipdl jixv oi`
dfa ewlgp :df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianàðeä áø©¨

øîà ãç ,äãeäé áøåoirk zxg` xiry xaeq mdn cg` - §©§¨©¨©
dycgøeiL àéòaeaxri `ly dixiicn wlg xiiyl jixv - ©§¨¦

,x`yd mrøîà ãçåc xaeq el` mi`xen`n cg`e -àéòa àì §©¨©Ÿ©§¨
øeiLdphw `ide xg`n ,llk dpnn xiiyl jixv oi`y - ¦

.xzeia
:dpyna epipyìL øîBà ïBòîL éaø'åëå úBøéöç L.miza ipy ly ©¦¦§¥¨Ÿ£¥

:dkldl weqtl yi cvik zwelgn d`ian `xnbdøa àîç áø øîà̈©©¨¨©
,ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àéøebzexivg yly xiiyl yiy §¨¨©©£¨¨§©¦¦§

.miza ipy yi odn zg` lkayçöé éaøeléôà ,øîà ÷xiiyn m` ©¦¦§¨¨©£¦
úçà øöçå ãçà úéa.jka ic ©¦¤¨§¨¥©©

jkl sqepae ,cg` zia xiiyl icy xnel ezpeeky `xnbd dxaq
:`xnbd dywn jk lre .dxic zia da oi`y zg` xvgúçà øöç̈¥©©

Czòc à÷ìñoi`y xvg xiiyl lireny xnel jzrc lr dler ike - ©§¨©§¨
.llk dxicl die`x dpi` `ld ,zia da

:xg` ote`a wgvi iax ixac z` `xnbd zyxtn ef `iyew zngne
àîéà àlàxiiyn m` elit` ,jk xen` -ãçà úéacnerdøöça ¤¨¥¨©¦¤¨§¨¥

úçà.jka ic ©©
:epic z` wgvi iax cnl oipn zxxan `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

àä ,óñBédf oic -,÷çöé éaøcxvga cnerd cg` zia xiiyl icy ¥¨§©¦¦§¨
,zg`àøáñ Bà àøîbz`f xn`y e` ,eizeaxn ok laiw m`d - §¨¨§¨¨

.envr zxaqn
déì øîà,iia`l sqei axdpéî ïì à÷ôð éàîepl `vei welig dn - ¨©¥©©§¨¨¦¨

iax ixack dkldl ep` miwqet `linn ixd ,df wtqn `picl
ipy odn zg` lka yiy zexivg yly xiiyl jixvy ,oerny

.miza
déì øîà,sqei axl iia`àäz àzøBîæ øBîb àøîbdz` utg ike - ¨©¥§¨¨§§§¨§¥

xiye xnf df eli`k yeaiy ode zn` od `xnb cnl`y,xnelk .
dkld oi`y it lr s` ,epic z` wgvi iax cnl oipn oiadl il yi

.ezenk

äðùî
mc`a mipey mipic zyxtne ,oinegz ipica weqrl day ef dpyn

:oinegz iaexir eilr gipdl epal xn`yäéäL éîzay axra cner ¦¤¨¨
dcya zeynyd oiaacvçøæn,xirdBðáì øîàåmei ceranáøò §¦§¨§¨©¦§¨¥

éìoinegz iaexir ilr gpd -acváøòncner didy e` ,xird ¦§©£¨
Bðáì øîàå áøònamei ceranepîéä Lé íà ,çøæna éì áøò[epnn-] ©©£¨§¨©¦§¨¥¦©¦§¨¦¥¥¤

Búéáìely wgxnå ,änà íétìàepnnïàkî øúBé Báeøéòìxzei - §¥©§©¦©¨§§¥¥¦¨
xeiv] d`lde ezia cvn aexird z` epa gipdy ,dn` miitl`n

df ixd ,[8 eì øzeîmegzì øeñàå Búéámegz.Báeøéòxg`n ,xnelk ¨§¥§¨§¥
oia ea cner `edy mewnd on dn` miitl`n xzei wegx eaexire
,zaya eil` ribdl leki epi`y itl ,llk lg `ed oi` zeynyd
eziaa dziay dpew `ed ezia megz jeza cner `edy oeikne

.llk oinegz aexir gipd `l eli`k
e epnn yi m`eänà íétìà Báeøéòìepnn eli`eïàkî øúé Búéáìe §¥©§©¦©¨§¥¨¥¦¨

dn` miitl`n xzei -df ixd ,ì øeñàmegzì øzeîe Búéámegz ¨§¥¨§
,Báeøéòxzei ea cner `edy mewnd on wegx epi` eaexire xg`ny ¥

,eaexir mewna dziay rawy `vnpe ,aexird lg dn` miitl`n
.gex lkl dn` miitl` myn el yie
øéò ìL døeaéòa Báeøéò úà ïúBpämicnerd mizad on cg`a - ©¥¤¥§¦¨¤¦

,xirl yily ipye dn` miray jeza,íeìë àìå äNò àìs` ixdy Ÿ¨¨§Ÿ§
jli`e myne ,dxeaire xird lka jlil zeyx el yi aexird `la

m` la` .gex lkl dn` miitl`Bðúðaexirleléôà ,íeçzì õeç §¨©§£¦
úçà änà,cala ©¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

,xcb xird lka jlil mi`yx mpi` ok lre ,ezia gztn cg` lkl
.ezian cceny dn` miitl` milky cr jldn mdn cg` lk `l`
`le ozngl cxil xcb ipal iax xizdy dnn gikedl yiy ,`vnp

ty lr zcnerd xiry ,xcbl zelrl ozng ipal xizdlgpd z
lre ,dgeha dzaiyi didzy ick ,lgpl xird oia dvign dkixv

.dznegn dn` miitl` dl zepnl elkei ok ici
:iax ixacn sqei ax `iady di`xd z` dgec `xnbdàúà ék¦¨¨

[`a xy`k-]éîéc áø,laal l`xyi ux`n,øîàiax ly epic oi` ©¦¦¨©
`l` ,llk oinegz zeklda wqer oznge xcb mixrd iabléâeøèè©§¥

eäì éâøèèîeid mihaege mikn -,ïúnç éðáì øãb éðaeid xy`k §©§§¥§§¥¨¥¦§¥©§¨
ozng ipa elri `ly owzl iax jxved jkitle ,mxirl miribn el`
xyt` i`y ,`vnpe ,ozngl ecxii xcb ipa wx `l` ,xcb ipal

.lgpd zty lr zayeid xir oicl iax ixacn di`x llk `iadl
:`xnbd zl`eyéàîe`xnbd ixac zpeek `id dn -øézä','iax ©¦¦

.cala dpwz `l` dkld wqt o`k oi` inic ax ixac itl ixd
y dfa dpeekd :`xnbd daiynïé÷úä.ef dpwz iax ¦§¦

:zl`eye `xnbd dayúaL àðL éàîe,zayd mei dpzyp recne - ©§¨©¨
,zayd meia `l` xcb xirl zelrl ozng ipa lr iax xq` `ly

.ozng ipal xcb ipa eki `ny yegl yi legd zenia s` ixd
meyn :`xnbd daiynda àçéëLcd dievn zayd meia -,úeøëL ¦§¦¨¨¦§

jxved jkitle ,ozng ipa z` mikn xcb ipa eid mzexky zryae
oi` legd zenia la` ,zayd meia mdil` elri `ly owzl iax

.jkl yegl
ozng ipa elri `ly ezpwza iax lired dn :zl`eye `xnbd day

izde xg`n ixd ,xcblyegl mewn yi ozngl cxil xcb ipal x
ceäì éâøèèî énð íúäì éìæà ékxirl xcb ipa e`eai xy`ky - ¦¨§¥§¨¨©¦§©§§¥§

.diayei z` eki ok mb ozng
:`xnbd daiynçáð àì ïéðL áL déúî àìa àaìkepi`y alk - ©§¨§Ÿ¨¥¨§¦Ÿ¨©

,`ed lyn .gaep epi` mipy ray jyna elit` ,exira cner
mi`vnp mpi` ozng ipal micxeid xcb ipae xg`ny dfa dpeekde
migeha miyibxn mpi`y itl ,ozng ipa z` mikn md oi` mxira

.mnewna `ly
,ozng xira migeha xcb ipa oi`y xg`n :zl`eye `xnbd day

ok m`øãâ éðáì ïúnç éða éâøèèî énð àzLämewn yi dzr - ©§¨©¦§©§§¥§¥©§¨¦§¥¨¥
mdy itl ,mdil` micxeid xcb ipa z` eki ozng ipay yeygl
cxil xcb ipal iax xizd recne ,da migehae mxira micner

.ozngl
:`xnbd daiyneäì éôéék àì éàä élekxcb ipa oi` jk ick cr - ¥©Ÿ©§¥§

mpi`e mxira micner mpi`y it lr s`y ,ozng ipal mitetk
jkitle ,mdl mirpkp mpi` mewn lkn ozng ipa z` zekdl mifirn

.xcb ipa z` mikn ozng ipa oi`
iax ly epic xn`p ote` dfi`a mitqep mixe`ia d`ian `xnbd

:oznge xcb mixrd iabl,øîà àøôñ áøozng xirdäéeNòä øéò ©©§¨¨©¦¨£¨
éàåä úL÷kdpwz ef dzid `ly xaeq `xtq ax ,xnelk .[dzid-] §¤¤£©

lkne ,oinegz zeklda oic wqt `l` ,mixrd oia mely ziiyr ly
,lgpd zty lr zcnerd xir oiprl di`x myn `iadl oi` mewn
xirdy `l` ,'dwc' ziiyra ielz xeqi`de xzidd mrh oi`y itl
mitl` zrax`n xzei diy`x ipy oiae ,zywk dieyr dzid ozng

lirl `xnbd ixaca x`azp dfk ote`ae ,dn`(.dp)miccen oi`y
ccen cg` lk `l` ,[zywd heg-] 'xzi'd on mnegz z` diayeil¤¤
`vnp ,xcb xird on zwgexn dzid 'zyw'de xg`ne .ezia gztn
,xcb xird zligz cr `l` jlil ozng xird ipa mi`yx eid `ly
,dzid zraexn xcb xird la` ,mdly dn` miitl` elk myy
ozng xird lke xg`ne ,dznegn dn` miitl` dl mipene
eid mi`yx xcb xird znegny dn` miitl` jeza dzid zrlaen

.[8 a xeiv] ozng lka jlil xcb ipa
.éàåä äpè÷ øéò éLðàå äìBãb øéò éLðà ,øîà àðpéç øa éîéc áø©¦¦©¦¨¨¨©©§¥¦§¨§©§¥¦§©¨£©
lr xq`e ozngl cxil xcb ipal iax xizdy xacd mrh ,xnelk
xir oznge dlecb xir dzid xcby itl ,xcbl zelrl ozng ipa

xcbl jlil mxirn ozng ipa mi`vei eid xy`ky ,`vnpe ,dphw
`xnbd ixaca x`azp dfk ote`ae ,xird rvn`a mnegz dlk did

lirl(:q)mpi`e ,zen` rax`k mdl zipecip dlek xird oi`y
mxirn mi`vei eidyk xcb ipa j` ,cer jlile jiyndl mi`yx
my x`azp dfk ote`ae ,xird seqa dlk mnegz did ozngl jlil
eid mi`yx jkitle ,zen` rax`k mdl zipecip xird lky
miitl` megz znlydl cr ,ozng xirl ueg cer jlile jiyndl
ixiic lr iax xq` `ly ,df yexitl `vnp .[8 b xeiv] mdly dn`
ipal iax xizdy ,`id jk mixacd zpeek `l` ,xcbl jlil ozng
mikpn oi`e ,zen` rax` `id eli`k ozng xird lka jlil xcb
ipal xizd `l j` ,mdly dn` miitl` megzn dagex z` mdl
dlky mewn cr `l` ,zen` rax`k xcb xird lka jlil ozng

.cala mnegz
zwelgn z` zFpWl yi cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd¦§

:inic axe `xtq axéëä éðúî àðäk áømzwelgn z` did dpey - ©©£¨©§¥¨¦
x`azpy enk ,dfk ote`a iax ixac xe`iaa inic axe `xtq ax ly
ax eli`e zywk dieyrd xira cinrd `xtq axy ,`xnba dzr

la` ,dphwe dlecb xira cinrd inicéëä éðúî éîeéáè áødpey - ©©§¥©§¥¨¦
ewlgp ,dfk ote`a mzwelgn z` didøàðpéç øa éîéc áøå àøôñ á ©©§¨§©¦¦©¦¨¨

zelrl ozng ipa lr xq`e ozngl cxil xcb ipal iax xizd recn
.xcbløîà ãçozngy x`an el` mi`xen`n cg` -äéeNòä øéò ©¨©¦¨£¨

øîà ãçå ,éàåä úL÷ky ,x`an mi`xen`d on cg`e -øéò éLðà §¤¤£©§©¨©©§¥¦
.éàåä äìBãb øéò éLðàå äpè÷yxtzp `l ineiah ax ixacl ,xnelk §©¨§©§¥¦§¨£©

mircei wx `l` ,inic ax zrc `id dne `xtq ax zrc `id dn
x`azp `pdk ax ixacl eli`e ,jk ipyde jk xn` mdn cg`y ep`

.mdn cg` lk xn` dn yxetna

äðùî
:efl ef zekenqd dphw xire dlecb xir oica zwqer ef dpynéLðà©§¥

äìBãb øéòzeidl mi`yxäpè÷ øéò ìk úà ïéëläî,mdl dkenqd ¦§¨§©§¦¤¨¦§©¨
åokäpè÷ øéò éLðàzeidl mi`yx,ãöék .äìBãb øéò ìk úà ïéëläî §©§¥¦§©¨§©§¦¤¨¦§¨¥©

äéäL éîxcäpè÷ øéòa Báeøéò úà ïúðå äìBãb øéòadkenqd ¦¤¨¨§¦§¨§¨©¤¥§¦§©¨
xc didy in e` ,exirl,äìBãb øéòa Báeøéò úà ïúðå äpè÷ øéòa§¦§©¨§¨©¤¥§¦§¨

df ixddlek úà Cläîeli`k eaexir z` da ozpy xird lk z` - §©¥¤¨
,zen` rax` `iddì äöeçåcer dpenänà íétìàgex lkl §¨¨©§©¦©¨

.minkg zrc `id ef .enegzl
Bì ïéà ,øîBà àáé÷ò éaøjlil zeyxíétìà Báeøéò íB÷nî àlà ©¦£¦¨¥¥¤¨¦§¥©§©¦

änàel zipecip eaexir z` da gipdy xird oi` ,xnelk .gex lkl ©¨
.enegz ly dn` miitl` oipnl dler `id s` `l` ,zen` rax`k

àáé÷ò éaø íäì øîà,minkgla éì íéãBî ízà éàd mc`ïúBð ¨©¨¤©¦£¦¨¦©¤¦¦§¥
z`Bì ïéàL ,äøòîa Báeøéòjlil zeyxBáeøéò íB÷nî àlà ¥¦§¨¨¤¥¤¨¦§¥

änà íétìàrax`k el zipecip dxrnd oi`e ,`l eze gex lkl ©§©¦©¨
zipecip `id oi`y ,ok oicd xira eaexir ozepa s` ok m`e ,zen`
eaexir mewnn dn` miitl` jldn `l` ,zen` rax`k el

.cala
Bì eøîàoi`y dxrna eaexir ozepa jl ep` micen ok` ,minkg ¨§

j` ,zen` rax`k el zipecip `idéúîéà,dfa ep` micenïéàL ïîæa ¥¨©¦§©¤¥
ïéøBic da,ef dxrna miyp` mixc oi`y -ìáàeaexir ozp m` ¨¦¦£¨

y dxrnaïéøBic da Lédf ixddlek úà Cläî,zen` rax`k ¥¨¦¦§©¥¤¨
änà íétìà dì äöeçåxira eaexir ozepa s` jkitle .gex lkl §¨¨©§©¦©¨

zipecip miyp` da mixcy xira eaexir ozp m`y ,ok ep` mixaeq
.gex lkl dn` miitl` dl dveg ccene ,zen` rax`k el `id

àöîð,minkg ixacldëBz ì÷dxrn ly.dab ìòîepic ,xnelk ¦§¨©¨¥©©¨
ly epicn lw miyp` da mixcy dxrn jeza eaexir ozepd ly

ip dkeza eaexir ozp m`y .uegan dab lr eaexir ozepdzipec
dn` miitl` ccene ,mixeic da yie xg`n ,zen` rax`k el `id
zipecip dpi` uegan dab lr eaexir ozp m` la` ,dxrnd seqn
ccen epi`e ,dab lr miyp` mixc oi`e xg`n ,zen` rax`k el

.cala eaexir mewnn `l` dn` miitl`
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום שישי עמ' א

פמשך בעמוד סס



אגרות קודשרלו

 ב"ה,  ה' חשון, ה' תשי"א

ברוקלין,

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

מפני  אשר  אסרו-חג,  וה'  דעשי"ת  ה'  עליון,  ולתתך  לס'  עש"ק  ו'  מיום  מכתביו  על  במענה 

הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי לענות עליהם עד עתה, וגם עתה הזמן קצר ובכן אכתוב 

בקיצור,

הפדיונות ששלח עם רשימת התלמידים קראתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בערב ר"ה, 

ובהיכלו, אשר נכנסים שם ליחידות ולנתינת פדיונות, בימי ר"ה. ובטח צדיק הדור הנשיא הוא כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ נתן ברכותיו והשי"ת יקיימן במילואן בגשמיות וברוחניות,

כן הזכרתי על הציון את שלשת הבעלי - בתים מעיר מידלת שמזכיר ביחוד, ומוסג"פ המכתבים 

אליהם כפי הצעתו, ובטח יודיע מהנעשה בזה....

מה שכותב בענין הדוחק בכספים, הנה היו בזה כמה סיבות צדדיות, ובכל אופן תקותי שהמצב 

ילך הלוך וטוב ומסודר יותר...

בטח קבלו כל הקונטרסים, גם קונט' שמע"צ בתוכם, עם המכתבים המצורפים אליהם.

ואתענין לדעת אם הי' שעת הכושר לפרסם תוכן השיחות עכ"פ שבקונטרסים הנ"ל בחוגים 

הרחבים ובעיירות שונות.

ות"ח על שלחו הספר שנתן לו הרב דמידלת ומטובו להזכירו מזמן לזמן ע"ד שאר הספרים. כן 

אם ישנם שם עוד מחברים או מגזע מחברים של ספרי קדש, מהנכון שיעוררם לשלוח ספריהם בתור 

ובטח  ידינו.  על  ישלחו להם מהספרים הנדפסים  ירצו...  ומובן אשר אם רק  תשורה להספרי' שלנו, 

יודיעני מאיזה סוג ספרים נכון לשלוח לפב"פ או לפב"פ בפרט....

טוב במאד מאד שמנצל כל אפשריות לבאר ענין של חסידות בכל מקום האפשרי, ולידיעות 

שתהי'  זו  בעבודתו  גם  אותו  תלוה  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ברכת  ספק  ובלי  אחכה.  בזה  נוספות 

בהצלחה רבה.

להרב דמידלת ג"כ אכתוב בל"נ בימים אלו.

בענין התלמיד מר.... כדאי לקרבו באופן המתאים, ובהזדמנות מטובו לשאול אותו בשמי אם 

קבל מכתבי ומה נעשה אתו בהסתדרות בכלל. כבקשתו אכתוב ימים אלו לזוג' שתחי'.

בטח יודיע אשר מסתדר ענין הויזה שלו ובודאי על ידי ההיכרות שיש לו כבר שם יראה שיהי' 

הכל באופן היותר מתאים.

בכל  גדולה  חולשה  עליו  ונופלת  וכו'  וכו'  וגלמוד  בדד  עצמו  את  הוא  שמרגיש  שכותב  מה 

העבודה, הנה סוף דבריו מוכיח על תחילתו אשר זהו מעצת היצר המשתדל להחליש את כל אחד במילוי 

חסידות  אז  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע  השליח.  למהות  המתאימות  באותיות  שליחותו 

האט אויפגעטאן אז מ' איז ניט עלנד. וואו מ' געפינט זיך זיינען דא רביים. ובפרט בנוגע לכ"ק מו"ח 

פמשך בעמוד פבא



רלז

אדמו"ר הכ"מ אשר הוא עצמו כתב בהסתלקות אביו כ"ק אדנ"ע אשר רועי ישראל לא יעזבו את צאן 

מרעיתם, כפי המבואר באגה"ק סכ"]ז[ וביאור]ה[, אשר סרו עתה ההגבלות הגשמיות, הנה נמצאים 

הם עם כל אחד ואחת מהשייכים ומקושרים אליהם בכל מקום שהם, בפרט במקומות שנשלחו על 

ידם למלא שליחות, ובפרטי פרטיות אשר השליחות היא להפיץ מעינות הבעש"ט חוצה, אשר זהו הכנה 

והקדמה לביאת המשיח ולתחית המתים והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם. וראה בשיחת י"ג תמוז 

תש"ט שנדפס בקונט' י"ב תמוז השי"ת אשר משם יוכל לשאוב חיות והתעוררות והתחזקות בעבודתו 

במקומו עתה, ומשם יווכח אשר אפילו בשכל אנושי מובן אשר אין כל מקום למחשבה שהוא בודד 

וגלמוד ח"ו, ופשיטא שאין כל יסוד לחולשה בעבודה. והלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, 

בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה.

אומר  והרב  שם  הגדלים  אתרוגים  עתה  במקומו  שלוקחים  האתרוגים  בענין  שכותב  מה 

שמוחזקים הם לכשרים ואינם מורכבים, וכאשר בדק אותם לא מצא בהם גרעינים, הנה אם בטוח 

אינם  שנאמרו  הסימנים  באשר  מינים,  הד'  למצות  כשרים  הם  הרי  בהם  כשרות  חזקת  שיש  הדבר 

מדאורייתא וגדולה כח חזקה אם רק ברור הדבר שיש בהם חזקת כשרות. וראה בקונט' חג הסוכות 

אשר בידינו יש קבלה להדר אחר אתרוגי קאלאבריא דוקא ואדה"ז אמר על זה שהוא מטעם הידוע 

לו, אבל בכל זאת כיון שבכמה מדינות לוקחים אתרוגים אחרים ולקיחתם היא בחזקה מכמה דורות, 

קשה עלי הדבר להטיל ספק אצלם, אריינווארפן זיי אין א ספק. ומובן שאין זה נוגע לנו חסידי חב"ד 

וכל השייכים אליהם שאין לנו אלא מנהג אדמו"ר הזקן והוא לברך על אתרוגי קאלאבריא. ובענין 

אשר  סופר  חתם  משו"ת  שם  ומובא  ל"ז,  פרק  הכולל  בשער  המובאים  בספרים  ג"כ  ראה  הסימנים 

אתרוגים הבאים מיאנאווא אין צריך שום סימן עליהם.

ולכאורה משמע מזה שגם להחמיר אין נוגע כ"כ הסימנים. ואתענין לדעת מאין הם לוקחים 

לולבים וערבות במדינתו עתה.

המחכה לבשורות טובות ופ"ש כל הדו"ש

מנחם שניאורסאהן

במה ששואל בענין ברכת המזון, מובא בס' לקוטי מאיר ובס' ברכת יעקב מעיקרי הד"ט ס"ט 

סעל"ו ומשו"ת תשורת שי אות תקע"א שאם בירך על המחי' במקום ברהמ"ז לא יצא וצריך לברך 

ברכת המזון. ואין ספרים הנ"ל תחת ידי, אבל, כנראה, טעמם מפני שאין בה ברית ותורה וראה שו"ע 

או"ח סקפ"ז.

עתה נתקבל מכתבו מיום ב' נח והעתקת המכ' של ד' נח, וכבר כתבתי שיסודר ענין הכספים 

וכותבים היום לפריז ע"ד סדר קבוע בזה... והלואי שיהיו לנו די שלוחים ודי כספים להקיף את כל 

העבודה הנצרכה במארוקו ושכנותי'.

בענין הגמרות והקונטרסים שמבקש מסרתי עד"ז למשרד.

השיעור]י[ ערב לאותם המבקרים ביום בבתי ספר אליאנס אין כדאי להרחיב הדבר, כי זהו 

מעין הכשר לאלו הרוצים לחנך ילידיהם בבתי ספר אליאנס.

לסוגים:  מתחלק  וזה  יצחק",  יוסף  "אהלי  כללי  בשם  יקראו  שלנו  חינוך  הבתי  רשת  בכלל 

תלמוד תורה, תפארת בחורים וכו'.

אגרות קודש

פמשך מעמוד פקודם
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כז  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
øáã øáãå [äì÷ מכלֿמקום - הדין את כדן שאינו אף -

דבר  ודבר משום .239אסור
øéãú ïîãæî àåäù [åì÷ תיקון נעשה  פעם שכל אף -

תכופות  לעיתים קורה שזה כיון בלבד, אחד לאדם
רבים. כצורך נחשב - אנשים להרבה

zetqede mipeiv
ס"ג.238) שלט מסי' להלן המובא מהטעם
בזה 239) שיש ייתכן המכירה קודם להכריז חייבים ואם

זו  בהכרזה חובה אין אם אבל חפציך", "ממצוא משום גם
משום  בזה יש עדיין ההכרזה, אף על זכותו ייאבד שלא או
בעיר  תקנה שאין הגירסא: סקכ"ו ובמ"א דבר", "ודבר
החידוש  ובשוע"ר דבר'), 'ודבר משום אסור (שמכלֿמקום
הדין  את כדן נחשב אינו בעיר תקנה שיש שלמרות הוא

להכריז). שנהגו ההלכה ההמשך לבאר (ובא

סעיף 240) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
שם  ובמג"א דינין. ופסקי ברורין שטרי לכתוב... מותר ה:
להעמיד  רבים צרכי שהם מפני אלו כל היתר וטעם יז: ס"ק
כיון  מ"מ מיוחד לאיש הוא פעם שבכל פי על ואף המשפט

רבים. צרכי מקרי תדיר שמזדמן
יכתבו.241) שמא גזירה ממונות, דיני דנין אין ג: סעיף
לא 242) גמור שבות משום האסור דבר כל יב: סעיף

מצוה. לצורך התירו שלא כמו רבים לצרכי התירו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

ÂÎ שעל שבקדרה תבשילו שהקדיחה וראה בבקר המשכים
באחד  עליה שהשהה וקטומה גרופה שאינה הכירה פי
יותר  יקדיח פן ומתיירא למעלה שנתבארו ההיתר מדרכי
על  ריקנית ישנה קדרה ולהניח מהכירה הקדרה להסיר יכול

ש  מטעם חדשה קדרה] לא [אבל הכירה בסי'פי  יתבאר
הקדרה  גבי על בתוכה שהתבשיל הקדרה ישים ואז תק"ב
שאינה  לכירה בשבת שמחזיר במה איסור כאן ואין הריקנית
הכירה  פי סותמת הריקנית שהקדרה דכיון וקטומה גרופה

וקטומה. כגרופה זה הרי בתוכה שהתבשיל הקדרה תחת

הטמונה  חמין קדרת פי על בשבת תבשיל ליתן מותר וכן
פי  על אף רנ"ז בסי' שיתבאר ע"ד (שבכירה) האש גבי על
כיון  בגחלים לחיתוי חוששין ואין שם סולדת שהיד

להגחלים. זה תבשיל בין מפסקת שהקדרה

היה  ולא יום מבעוד מהכירה זה תבשיל הסיר אם ואפילו

מקדרה  פינהו ואפילו קרקע גבי על והניחו להחזירו בדעתו
שהוא  אלא לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו לקדרה
שבכל  שאף מרק בו שאין כגון בישול משום בו שאין בענין
כירה  גבי על אפילו בשבת להחזירו אסור מאלו אחד
מכל  בשבת לכתחלה כמבשל שנראה מפני וקטומה הגרופה
(שבכירה) הגחלים גבי שעל הקדרה גבי על כשמניחו מקום

בכך. בישול דרך שאין לפי לכתחלה כמבשל נראה אינו

אם  שאף מעזיבה עליו שיש שלנו בתנור לומר יש זה ולפי
וקטום  גרוף שאינו החורף בית תנור וכן וקטום גרוף אינו
פי  על אף בשבת גביו על ליתן מותר בתוכו האש ואפילו
הטמונה  קדרה פי על ליתן שמותר מה כל שם סולדת שהיד
להקדרה  האש בין מפסקת שהמעזיבה כיון הגחלים גבי על

בתוכה. שהתבשיל

עתה  שיניח צריך שם סולדת היד שאין שאע"פ אומרים ויש
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כדי  שבתנור להגחלים בינה להפסיק הקדרה תחת דבר שום
שהיא  המעזיבה אבל לחתות יבא ולא בזה היכר לו שיהיה
מלחתות  למונעו והיכר הפסק חשובה אינה מכבר עשויה

עיקר. וכן

גביו  על ליתן להקל נהגו התנור שהוסק קודם מקום ומכל
חשש  יהיה ואז כשיוסק אח"כ שיתחמם אע"פ הפסק בלא
מי  על להם שיש כיון בידם למחות אין אעפ"כ יחתה שמא

שיסמוכו:

* * *
ÊÎ וקטום גרוף שאינו החורף בית תנור אצל לסמוך אבל

כמו  מנהגינו לפי ענין בכל מותר בתוכו האש ואפילו
בו שנתבאר יש אם קצת חם התבשיל שיהיה רק למעלה

היד  אין אם אבל לתנור שסומך במקום סולדת והיד מרק
לגמרי  התבשיל שנצטנן פי על אף התנור אצל שם סולדת

למעלה. שנתבאר כמו ענין בכל לסמוך מותר

לחמם  התנור את אח"כ יסיק שהנכרי יודע אם מקום ומכל
רע"ו  בסי' שיתבאר דרך על בשבת מותר שזהו הבית את
עד  שאצלו התבשיל כן גם יתחמם מאד התנור וכשיתחמם
קודם  משם יטלנו אלא שם להניחו אסור בו סולדת שהיד
נותן  ואחד הקדרה את מניח כאחד שזהו לפי הנכרי שיסיק
מדברי  אסור אבל פטור שהראשון שתחתיה האור את

סופרים:

ÁÎ ואח"כ התבשיל את שם שיניח לנכרי לומר מותר אבל
לפי  מאליו התבשיל ונרתח הבית לחמם התנור יסיק
אלא  התבשיל בשביל אינה בהסיקו הנכרי כוונת שעיקר
נרתח  והתבשיל המותר דבר שהוא הבית חימום בשביל
איסור  בזה אין ימות ולא רישיה פסיק שהוא  ואף מאליו
בזה  שאוסר מי ויש למעלה שנתבאר מטעם לנכרי באמירה
שהרי  התבשיל בשביל גם בהסיקו מתכוין שהנכרי כיון
בשביל  כוונתו שעיקר אף אצלו או התנור גבי על הניחו
ומכל  הראשונה כסברא והמנהג כלום מועיל זה אין הבית
צורך  שם שאין במקום לעצמו יחמיר נפש בעל כל מקום

כך: כל

* * *
ËÎ בתנור הקבועה הקדרה לתוך מים נכרי נתן אם אבל

התנור  הסיק ואח"כ התנור כשיסיק תבקע שלא כדי
ואפילו  בשבת מהם הישראל ליהנות מותר המים ונרתחו
שיסיק  קודם בקדרה מים שיתן לו לומר מותר לכתחלה
אלא  המים לחמם כלל כוונתו אין שהרי הכל לדברי התנור
תבקע  שלא כדי אלא בקדרה מים נותנים שאין הבית לחמם

הקדרה.

שיתחממו  המים באותן חפץ הישראל אם מקום (ומכל
דכיון  לקדרה שיתנם לנכרי לומר אסור כלים בהם להדיח
לחשכה  סמוך אפילו שם ליתנם לו אסור בעצמו שהישראל
יחתה  שמא גזירה משום כלים) להדחת בהם חפץ אם
אסור  רנ"ד בסי' שיתבאר כמו התנור שיוסק לאחר בגחלים
שנתבארו  אלו מדברים דבר שכל שם ליתנם לנכרי לומר
או  יחתה שמא גזירה משום לעשותו שאסור זה בסימן
לעשותו  לנכרי לומר אסור בתחלה כמבשל שנראה משום

ליתן  לו אסור שיתחממו במים כלל חפץ לו אין אם ואפילו
התנור: שהוסק קודם אפילו בעצמו המים

אם  אף כ"ח) (דסעיף הראשונה כסברא שנהגו המנהג ולפי
כוונתו  שעיקר כיון מותר לחממם כדי המים בנתינת כוונתו
לאחר  בקדרה המים נתן ואם הבית בשביל הוא בהסיקו
בה  כשנתן עדיין צוננת הקדרה שהיתה אע"פ התנור שהסיק
אסורים  הם הרי לחממם כדי שנתנן בבירור ידוע אם המים
שעשה  נכרי כדין הכל לדברי שיעשו בכדי שבת מוצאי עד
אלא  נתנן לא הסתם מן אבל ישראל בשביל גמורה מלאכה

הקדרה: תבקע שלא כדי

שבת: בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק

סמוך ‡ להשהותו מותר חי שבשר רנ"ג בסי' נתבאר כבר
דברים  במה וקטום גרוף שאינו בתנור אפילו לחשכה
ומסיח  להתבשל ממהרת שאינה בקדרה במבושל אמורים
בלא  להתבשל יכולה הלילה ובכל למחר עד ממנה דעתו
בצלי  אבל בקדרה שנצלה בצלי הדין והוא בגחלים חיתוי
שם  להשהותו אסור הגחלים גבי שעל או הגחלים שאצל
לפי  התנור פי וכסה בתנור הוא אם ואפילו חי הוא אפילו
לצלות  הוא ממהר לגחלים בינו מפסקת קדרה שאין שהצלי
שמא  לחוש ויש הלילה לסעודת ראוי שיהא להגמר ויוכל
לגמור  בגחלים ויחתה התנור כיסוי ויסיר שבת שהוא ישכח
חוששים  אין שאז הכיסוי סביב בטיט טח א"כ אלא צליתו
השבת  על יזכור ולא הטיחוי לסתור כך כל יטרח שמא
בין  הגחלים גבי שעל צלי בין בתוכו להשהותו מותר לפיכך
או  לצלות שהתחיל בין לגמרי חי בין בקדרה  מבושל

דרוסאי: בן כמאכל עדיין ונתבשל נצלה ולא להתבשל

* * *
ממינים · בהם וכיוצא גדול איל או ועז שור בבשר זה וכל

ועוף  גדי בשר אבל לו מזיק הרוח ואין קשה שבשרם
מותר  לו מזיק והרוח רך שבשרם ממינים בהם וכיוצא
מכוסה  התנור בתוך הגחלים אצל או הגחלים על לצלותו
בין  לגמרי חי שהוא בין בטיט טוח שאינו פי על אף
שבודאי  לפי דרוסאי בן כמאכל נצלה ולא לצלות שהתחיל
מזיק  שהרוח כיון בגחלים לחתות כדי התנור פי יגלה לא

לבשר.

לחתיכות  מנותחים הם והעוף כשהגדי אמורים דברים במה
כבשר  דינם והרי להם מזיק הרוח אין שלמים הם אם אבל
עליו  שאין פי על אף שלם הגוף שחלל זמן וכל ועז שור
עליו  מגינות שהצלעות זה לענין שלם נקרא וכרעיו ראשו

הרוח. לו יזיק שלא מבפנים

בן  כמאכל צדדיו משני יום מבעוד נצלה אם מקום ומכל
שור  בשר ואפילו שלם הוא אפילו להשהותו מותר דרוסאי

הגחלים. אצל או הגחלים על לתנור חוץ ואפילו ועז

גרופה  שאינה בכירה קדרה להשהות להאוסרים ואף
שמונח  בצלי מקום מכל לו ויפה שמצטמק זמן כל וקטומה
כמאכל  כשנצלה שמותר הם מודים ממש הגחלים גבי על
אם  דרוסאי בן למאכל שהגיע דכיון יום מבעוד דרוסאי בן
גבי  על שאינו בצלי אבל הבשר יחרוך בגחלים יחתה
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

כך  כל נצלה כן אם אלא שם להשהותו אסור ממש הגחלים
שם  להאוסרים לו ורע מצטמק שהוא עד יום מבעוד

לו. ויפה שמצטמק זמן כל כירה גבי על קדרה להשהות

כל  קדרה להשהות כהמתירין שהמנהג שם נתבאר וכבר
מותר  זה ולפי יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל שנתבשלה
אף  יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל שנצלה הצלי להשהות
הגחלים  גבי על שכן וכל לגחלים סמוך לתנור חוץ שהוא
גבי  מעל הבשר להסיר שימתין ליזהר שצריך רק ממש
כלום  יכבה שלא הגחלים שכבו לאחר עד בשבת הגחלים
שמותר  לקדרה דומה שאינו שעליהם הבשר בסילוקו
שאין  לפי רנ"ג בסי' כמ"ש בשבת הגחלים גבי מעל לסלקה
קצת  אותם מכבה הבשר אבל כלל אותם מכבה הקדרה

מהם: בסילוקו ממנו) הנוטף (במוהל

* * *
דרוסאי ‚ בן כמאכל נצלה שלא צלי והשהה עבר אם

בין  אסור במזיד בין בשוגג בין להשהות שאסור במקום
שיעשו. בכדי שבת למוצאי עד לאחרים בין לו

בטיט  טוח אינו אפילו מכוסה בתנור השהה אם מקום ומכל
מתירים  שיש לפי ועז שור בשר הוא אפילו בדיעבד מותר
לחתות  כדי התנור פי שיגלה חוששים שאין לכתחלה אפילו

בדיעבד. דבריהם על לסמוך ויש

לא  הגחלים אצל בו וכיוצא מנותח גדי בשר השהה אם וכן
חוץ  בין מגולה אפילו התנור בתוך בין ממש הגחלים על
לכתחלה  אפילו מתירים שיש לפי בדיעבד להתיר יש לתנור
אם  רך הוא שהבשר דכיון בגחלים שיחתה חוששים שאין
האש  חמימות אלא צריך שאין הבשר יתחרך בגחלים יחתה
אסור  גדי בשר אפילו ממש הגחלים גבי על אבל בלבד
דרוסאי  בן כמאכל נצלה לא אם בדיעבד אפילו הכל לדברי
חושש  אינו ממש הגחלים גבי על שהניחו דכיון יום מבעוד
אבל  יחתה ושמא שיתחרך אע"פ מהרה שיצלה אלא
למה  קצת לאכילה שראוי מאחר דרוסאי בן כמאכל כשנצלה
אף  לכתחלה להאוסרים אפילו מותר ולפיכך להפסידו יחתה

בקדרה:

מותר „ בהם וכיוצא תפוחים כגון חיין הנאכלים פירות
מבעוד  שיצלו שהות שאין אע"פ לחשכה סמוך לצלותם

א  להשהותם ומותר לפי יום ממש הגחלים גבי על שלא פילו
מותר  דרוסאי בן כמאכל שנצלה שכל שנתבאר מנהגנו
שנצלה  מצלי גרועים אינן חיין שנאכלים ופירות להשהותו

דרוסאי. בן כמאכל

שיוכלו  מקום בכל להניחם אסור עצמה בשבת מקום ומכל
התנור  אצל לסמכם ואפילו בו סולדת שהיד עד להתחמם
מבעוד  צרכן כל נצלו כן אם אלא אסור התנור שיוסק קודם
אצל  יום מבעוד הטמינם אם אפילו רנ"ג בסי' כמ"ש יום
מוסיף  שאינו דבר בשאר או בבגדים המכוסה חמה קדרה
עדיין  אם עליהם להחזירו אסור הכיסוי נפל ובשבת הבל
עוד  להוסיף אסור וכן שם סולדת והיד צרכן כל נתבשלו לא

בשבת: בישולם לגמור שממהר מפני בשבת אחר בגד

בצל ‰ ואפילו חיים כשהם נאכלים שאין פירות אבל
לאכלו  טוב אין מקום מכל חי אותו אוכלים שלפעמים

טוב  שאין דבר כל הדין והוא בהם וכיוצא תפוחים כמו חי
שהות  יש כן אם אלא לחשכה סמוך לצלותו אסור חי לאכלו
כמאכל  נצלה לא אם אבל דרוסאי בן כמאכל שיצלה ביום
שאסור  מקום בכל להשהותו אסור יום מבעוד דרוסאי בן

דרוסאי: בן כמאכל נצלה שלא ועז שור בשר להשהות

* * *
Â אע"פ בימיהם שהיה לתנור פת לחשכה סמוך ליתן אסור

וקטום  גרוף שאינו שלנו לתנור או וקטום גרוף שהוא
כדי  ביום שהות יש כן אם אלא גחלים גבי על חררה ולא
חלל  צד של ופניה בתנור המדובקים הפת פני שיקרמו
יפסיד  שלא יחתה שמא לחוש אין שאז בחררה וכן התנור
צריך  בגבינה) (או בדגים או בבשר הממולאה ועיסה הפת
שבתוכה  המילוי ויתבשל ומלמטה מלמעלה פניה שיקרמו
פורסה  שאם עד כך כל שנאפית פת וכל דרוסאי בן כמאכל
עיין  כראוי פניה שקרמו בידוע הימנה נמשכים חוטים אין

תס"א. סי'

ויש  בכך די תחלה שקרם הפת צד שאיזה אומרים ויש
סמוך  לתנור פת ונתן עבר שאם בדיעבד דבריהם על לסמוך
הסתם  שמן בתנור המדובקים פניה אלא קרמו ולא לחשכה
מותר  הגחלים שלצד החררה פני וכן תחלה קרם הצד אותו

בשבת. לאכלה לו

לא אם עד אבל לאחרים בין לו בין אסורה כלל פניה קרמו
ממש  לחשכה סמוך נתנה אפילו שיעשו בכדי שבת למוצאי
אפילו  מותר היה שבקדירה בשר גבי בזה שכיוצא בענין
מקום  מכל לחשכה סמוך לגמרי חי שהוא כיון לכתחלה
בקדירה  שאופין בצק ומיני עוגה כגון בזה כיוצא וכל בפת
גדול  שהות צריכים אינן שהן לפי כלום מועיל זה אין
שיהו  להגמר הן ויכולין בשר לבישול שצריך כמו לאפייתו
בגחלים  יחתה שמא לחוש ויש הלילה לסעודת ראויין

הלילה: סעודת לצורך אפייתן לגמור

Ê שוגג היה אם אבל במזיד שנתנה אמורים דברים במה
שבת  של סעודות שלש מזון כדי ממנה לרדות לו מותר
להם  שאין לאחרים לומר ויכול לשבת אחרת פת לו אין אם
לא  רודה וכשהוא סעודות ג' מזון לכם ורדו באו לשבת פת
שהוא  כדרך יעשה שלא בו וכיוצא בסכין אלא במרדה ירדה
לרדות  יכול בשינוי לרדות לו אפשר אי ואם בחול עושה

כדרכו: במרדה

* * *
Á המשהה על שקנסו כמו השוגג על קנסו לא ולמה

שאין  לפי אחר תבשיל לו שאין אע"פ בשוגג תבשיל
אפשר  אי פת בלא אבל בשבת תבשיל לאכול כך כל חיוב
רע"ד  בסי' שיתבאר כמו בשבת סעודות ג' מצות  לקיים
אותו  אם כי בשבת כלל לאכול מה לו אין אם מקום ומכל
כבוד  מפני לאכלו לו מותר בשוגג שהשהה בלבד התבשיל
ואם  רפ"ח בסי' שיתבאר כמו בו להתענות שאסור השבת
לו  אסור סעודות לשלש מספקת גדולה פת חתיכת לו יש
לחם  על לברך כדי באיסור שנאפית זו מפת בשבת לאכול
יכול  בשבת סעודות שלש מצות שעיקר כיון שלמים משנה

זו: פת בלא לקיים
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ë אבל באיסור כשנאפית אלא בשינוי לרדות הצריכו לא
או  יום מבעוד פניה שקרמו כגון בהיתר נאפית אם
בטיט  וטוח מכוסה התנור שפי או וקטום הגרוף שלנו בתנור
לרדות  מותר למעלה שנתבאר כמו לחיתוי לחוש אין שאז
אחרת  פת לו שאין שבת צורך שהוא כיון כדרכו במרדה
בשינוי  אפילו לרדות אסור אחרת פת לו יש אם אבל
אלא  התירוה ולא סופרים מדברי אסורה היא הפת שרדיית

שבת. לצורך

קדירה  כעין שהיה שבימיהם בתנורים אמורים דברים במה
אבל  רדייה בהם ושייך התנור לדופני פת מדביקים והיו

מו  שהפת שלנו בהם בתנורים שייך לא התנור שולי על נחת
בהיתר  שנאפית הפת כל מהתנור להוציא ומותר רדייה כלל
שלא  ברחת יוציא לא מקום ומכל אחרת פת לו שיש אע"פ
וכיוצא  סכין בה יתחוב אלא בחול עושה שהוא כדרך יעשה

במקל: יוציאה או בו

È מהפת בשבת לאכול כשדעתו אמורים דברים במה
אם  אבל אחרת לו שיש לה צריך שאינו אע"פ שמוציא

שינוי  ע"י אפילו להוציאה אסור ממנה לאכול דעתו אין
סרך  שום בו שאין בענין אפילו לחול משבת להכין שאסור
לבית  מהמרתף יין להביא כגון בעלמא טלטול אלא מלאכה
וכמו  בזה כיוצא וכל שבת במוצאי הבדלה לצורך בשבת

שם: עיין יו"ט לענין תק"ג בסי' שיתבאר

‡È ליתנה אסור בשבת מהפת לאכול דעתו אין אם אפילו
כך  כל לחשכה סמוך וקטום גרוף שאינו שלנו לתנור
אופה  שהוא אע"פ יום מבעוד פניה שיקרמו שהות שאין
להאפות  יכולה כולה השבת ובכל שבת מוצאי לצורך אותה
לאכלה  אח"כ ימלך שמא חוששים מקום מכל חיתוי בלא
רדייה  בו שאין שלנו מתנור להוציאה לו מותר שהרי בשבת
בגחלים  ויחתה ישכח שמא לאכלה עליה דעתו שיהיה וכיון
לצורך  תבשיל להשהות אסור זה שמטעם אפייתה לגמור
סעודת  לצורך להשהותו שאסור מקום בכל שחרית סעודת
רנ"ג  בסי' שנתבאר כמו יחתה שמא גזרת משום הלילה

חיתוי: בלא להתבשל יוכל שחרית סעודת שעד אע"פ

להגמר  כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק

בשבת:
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,WtPd cr rbpe `AilCÎ`wnFrA qpkp if`e ,'d zNEcbA¦§©©£©¦§©§§¨§¦¨§Ÿ¥©©©¤¤
Î`xhq `iitMz`W cr ,WOn FaalÎzCEwp zinipR zpigA§¦©§¦¦§©§¨©¨©¤¦§©§¨¦§¨

llM xg` oFvx Fl oi`e `xg`37lke" Edfe .dnFwLiptl ¨¢¨§¥¨©¥§¨§¤§¨¨§¨¤
,W`x z`iUpA iElY dtEwf dnFTdW ± "degYWY¦§©£¤¤©¨§¨¨¦§¦©Ÿ

zrCd oipr `EdW38.: ¤¦§©©©©
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ּבפרׁשת (22) ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ה'. ד' ּפרקים הּתׁשּובה" ּב"אּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעיין
ּציץ" "ועׂשית ּפסּוק על ",ּתצּוה וענין ּברזל ּבפירּוׁש ׁשל מחיצה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

יׂשראל  ּבין `).כּו'"הּמפסקת ,bt xF` dxFY) ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְִֵֵֶֶַַָ¨ְְִִֵֵֶַַָ
הּׁשמינית" על "למנּצח `)).הּמתחיל ,ak rixfY lirl) ְְְִִִֵַַַַַַַ§¥©§¦©

(23.(c ,d oPgz`e ."mkOr 'd xAC")¦¤¦¨¤¨¤§©©

(24ligzOd xEAC Wix dpXd W`x lirl wcv gnSd zdBdA mW onqpd d`x)§¥©¦§¨¨§©¨©©¤©¤¤§¥Ÿ©¨¨¥¦©©§¦

.(a ,aq ± "zFlrOd xiW"¦©©£

(25.("aFh dUre rxn xEq" :eh ,cl miNdY)§¦¦¥¨©£¥

(26.("znWp" zNtY)§¦©¦§©

(27.(mipR)¨¦

(28.(f ,cq miNdY)§¦¦

(29.("Fvtg 'd zxFzA" :a ,` miNdY iR lr)©¦§¦¦§©¤§

(30.(a ,fn .b ,dn igie xF` dxFY .b .a ,` mixaC lirl d`x)§¥§¥§¨¦¨©§¦

(31.("gAWl Epilr" zNtY gqFp)©§¦©¨¥§©¥©

(32.(a ,`i ` wlg xdf .al ,c l`IpC iR lr)©¦¨¦¥Ÿ©¥¤

(33.(77 cEOr h"yz ;apw cEOr g"qxz mixn`Od xtq d`x)§¥¥¤©©£¨¦©©

(34) xdGA aEzMW Edfe)('ב עּמּוד מ"ב, ּדף drxkd".ּבראׁשית, `kd" : §¤¤¨©Ÿ©ְִֵַַ¨¨©§¨¨
d lkidA Epiided`cFd zpigA `EdW ,cFdmixn`Od xtq d`x) §©§§¥©©¤§¦©¨¨§¥¥¤©©£¨¦

(hw cEOr h"yz .`tx cEOr c"txz .apw cEOr g"qxz(. ©©©

(35):FW`xe FznFw stFMW d`eegYWd . . eiMxA lr rxFMW drixM.(a ,cl zFkxA §¦¨¤¥©©¦§¨¦§©£¨¨¤¥¨§Ÿ§¨

(36.(45 dxrd 212 cEOr d wlg zFgiW ihETl d`x .sEBl uEgn)¦©§¥¦¥¦¥¤©¤¨¨

(37zEInipR zpigaA WOn Fl rbFp 'ied zEcg` zpigAn Ktid `EdW dn"C)§©¤¥¤¦§¦©©§£¨¨¥©©¨¦§¦©§¦¦

.(l"pd "icFC lFw" ligzOd xEAC ± ."Faal zCEwp§©§¨¦©©§¦¦

מ (38) נ"והׁשּתחואה ּמעלתועּיין ּפרׁשה וּירא ּברּבֹות –wEqR lr") ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ©¨

,'Ek d`egYWd zEkfA lMd ± 'Ek (d ,ak `xIe) "mkil` daEWpe degYWpe"§¦§©£¤§¨¨£¥¤©¥¨©Ÿ¦§¦§©£¨¨

"wgxn mziegYWde" xn`PW d`egYWd zEkfA `N` dpYip `l dxFYd©¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦§©£¨¨¤¤¡©§¦§©£¦¤¥¨Ÿ

W`x lirl mb xMfp .ekz'` cEOr dnExY dxFYd xF` ± ."'Ek (` ,ck mihRWn)¦§¨¦©¨§¨©¦§©©§¥Ÿ

.(` ,gp dpXd©¨¨

ּבענין  יּתקע" ההּוא ּבּיֹום "והיה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָועּיין
לה'" `)"והׁשּתחוּו ,q dpXd W`x lirl). מּדי "והיה הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ְְֲִַַ§¥Ÿ©¨¨ְְְִִִֵַַָָ

לפני"ּבענין,חֹודׁש" `)"להׁשּתחוֹות ,gv dkxA oOwl). ְְְְְֲִִֶַַַָ§©¨§¨¨

) xdGA aEzMX dn oiadl Kixve('ב מ"ג, ּדף "ּבראׁשית, :`kd §¨¦§¨¦©¤¨©Ÿ©ְִֵַ¨¨
d lkidA EpiidC ,"d`egYWdgvP. ¦§©£¨¨§©§§¥©©¤©

iM ,xnFl xWt`egvpspr `EddnkgdzpigA `EdW ,dI`x, §¤§¨©¦¤©£©©¨§¨¤§¦©§¦¨
KWnp dGOWdrinW dnFC Fpi`" iM ;lEHiaE d`egYWd ¤¦¤¦§¨¦§©£¨¨¦¦¥¤§¦¨

"dI`xl(gi ,bi glW `zxhEf `YwiqR .h ,hi Fxzi `Ylikn)iM Epiide , ¦§¦¨§¦§¨¦§§¦§§¨§¨¨§©§©§¦
cFdspr ±dpiAdzpigA `idW ,drinW'כּו. £©©¦¨¤¦§¦©§¦¨

iM ,zAWC ziaxr zNtY zpeEkA ,"miIg ur ixt"A azMW Edfe§¤¤¨©¦§¦¥©¦§©¨©§¦©©§¦§©¨¦
lFgA"cFdA idi`mB zAWC ziaxraE ,gvpA idi`Epiide ." ©¦¦§§©§¦§©¨©¦¦§¥©§©§

aizM zAWA iM itl(b ,a ziW`xA)" :KxaiemFi z` miwl` §¦¦§©¨§¦§¥¦©§¨¤¡Ÿ¦¤
C rcFPke ,"iriaXddkxazpigAn dlrnl `idd`cFd,ּוכמֹו ©§¦¦§©¨¦§¨¨¦§©§¨¦§¦©¨¨ְ

ׁשם עּיין ּתּפדה", ּבמׁשּפט "צּיֹון ּפסּוק על b).ׁשּנתּבאר ,` mixaC lirl) ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ§¥§¨¦

x`AzPX dn iR lr ± d`xp xzFie ׁשיר "מזמֹור הּמתחיל ּבדּבּור §¥¦§¤©¦©¤¦§¨¥ְְְִִִִַַ
הּבית" a)חנּוּכת ,gv oOwl),EpiidC :d`egYWdA zFpigA 'a WIW : ֲִַַַ§©¨¤¥§¦§¦§©£¨¨§©§
d`eegYWdzFIpFvigKlnA cFxni `NW sEBd z` ripkOW ¦§©£¨¨¦¦¤©§¦©¤©¤Ÿ¦§©¤¤

lrFtAzlHEan Dpi` WtPd ziniptE oFvx xTir la` ,WOn §©©¨£¨¦©¨§¦¦©¤¤¥¨§¤¤
oMכּו' oi`X dn ,d`egYWddzpigaAzEInipRzpigA `Ed ©¤¥¥©¦§©£¨¨¦§¦©§¦¦§¦©
"LpFvx lHA"FpFvx ipRn(c ,a zFa`)xg` utge oFvx Fl oi`W ± ©¥§§¦§¥§¨¤¥¨§¥¤©¥

.llM§¨
d`eegYWdC ,o`M] . . dxFY ihETlA d`xpe" :bpw cEOr g"qxz mixn`Od xtqA)§¥¤©©£¨¦©§¦§¤§¦¥¨¨§¦§©£¨¨

dn mr xXEwn df xWt`e .oEIr Kixve .'Ek zEInipR d`eegYWd EpiidC [gvPA§¤©§©§¦§©£¨¨§¦¦§¨¦¦§¤§¨¤§¨¦©

xzFie" aEzMW dnE ."'Ek di`x zpigA ,dnkgd spr gvp"C df iptl aEzMW¤¨¦§¥¤§¤©£©¤¨§¨§¦©§¦¨©¤¨§¥

.("d`cFde dkxA oiprl Epiid ± "d`xp¦§¤©§§¦§©§¨¨§¨¨



c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

Edfe .blM oiprcre dpXdÎW`xnW dcFar xcq §¤¦§©¨¥¤£¨¤¥Ÿ©¨¨§©
mixERMdÎmFizFNtzE ,zFxtFWe zFpFxkf ,zFIklnA ± ©¦¦§©§ª¦§§¨§¦

zFlrl ± mixERMd mFi cr dpXdÎW`xnW mipEpgze§©£¦¤¥Ÿ©¨¨©©¦¦©£
ÎmFiA dNBzn if`e ,d`egYWd zpigal drixM zpigAn¦§¦©§¦¨¦§¦©¦§©£¨¨©£©¦§©¤§
eipR xi`ie ,KxAzi Fzad`e FpFvx zEInipR mixERMd©¦¦§¦¦§§©£¨¦§¨¥§¨¦¨¨

aEzMW FnM .aNdÎzCEwp zEInipR KFY l` Epil`miNdY) ¥¥¤§¦¦§©©¥§¤¨§¦¦

(g ,fkz` ,ipt EWTA iAl xn` Ll" :LipR,"WTa` 'd §¨©¦¦©§¨¨¤¨¤£©¥
`wiiC "LipR"KxAzi Fzad` zEInipR zpigA `EdW , ¨¤©§¨¤§¦©§¦¦©£¨¦§¨¥
KxAzi FpFvxE39. §¦§¨¥

daEWYd xTir iM .daEWYd ici lr Epiide40`id §©§©§¥©§¨¦¦©©§¨¦
llM cFr dvxi `NW ,oFvxd xFwrl EpiidC .aNA dhxg£¨¨©¥§©§©£¨¨¤Ÿ¦§¤§¨

dlqkl aEWl41,`xg`Î`xhq `iitMz` df ici lre , ¨§¦§¨§©§¥¤¦§©§¨¦§¨¨¢¨
"dlbpe"'d cFaM(d ,n dirWi)" ,x`i"eipR 'd(dk ,e `Up)iM" , §¦§¨§§©§¨¨¥¨¨¨Ÿ¦

dvFx"FOrA 'd(c ,hnw miNdY)lgFOW mc`d lWnM . ¤§©§¦¦¦§©¨¨¨¤¥
utge oFvx Fl oi`W Fl d`xnE hxgzOW xg` Fxiagl©£¥©©¤¦§¨¥©§¤¤¥¨§¥¤

dcf xW` xaCA cFr42aFWie eipR dvxi df ici lre ,Fl ©¨¨£¤¨¨§©§¥¤¥¨¤¨¨§¨
Edngxie43. ¦©£¥

" EdfezMEQA EaWi l`xUiA gxf`d lM"(an ,bk xFn`) §¤¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©Ÿ¡

:WExiR ±"gxf`d"KFzA l`xUiA xi`nE gxFGX dn ± ¥¨¤§¨©¤¥©¥¦§¦§¨¥§
aNdÎzCEwp zEInipR44,"zFMEQa EaWi",EpzgnU onf ± §¦¦§©©¥¥§©§©¦§¨¥

.l"PM mixERMdÎmFiA dNBzPW zENBzde dx`d ici lr©§¥¤¨¨§¦§©¤¦§©¨§©¦¦©©

oipr EdfebFxz`de alEl zlihp xcq: §¤¦§©¥¤§¦©¨§¨¤§

l"fx Exn` dPd iM ּפרׁשה אמ ֹור, ּפרׁשה רּבה (ּבמדרׁש ¦¦¥¨§©©ְְֱִַַָָָָָָָ

h]ׁשלׁשים ,](ur ixR" :xcd(n ,bk xFn`)df ±WFcTd ְִֹ§¦¥¨¨¡¤©¨
`EdÎKExA'45"כּוur ixR" :Exn` mbe ;xcd±Fpli`A xCd ¨§©¨§§¦¥¨¨©¨§¦¨

.46וכּו' ְ

"iMdcVd ur mc`d"(hi ,k mihtFW)" :WExiR ±mc`d" ¦¨¨¨¥©¨¤§¦¥¨¨¨
`QMd zEnC lre" aEzMW FnM ,`EdÎKExA WFcTd df¤©¨¨§¤¨§©§©¦¥

"mc` d`xnM zEnC(ek ,` l`wfgi)"l lWnp ,ur §§©§¥¨¨§¤§¥¦§©§¥
dcVd","miIgd ur" oipr `Ede47(h ,a ziW`xA), ׁשּנתּבאר ּכמ ֹו ©¨¤§¦§©¥©©¦§¥¦ְְִֵֶָ

אחר  .48ּבמק ֹום  ְֵַָ

"eFpli`A xCdzpigA `Ed "oli`d zEInipR49`EdW , §©¨§¦¨§¦©§¦¦¨¦¨¤
aEzMW FnM ,Epilr d"iedl WIW dad`d zEInipR oipr¦§©§¦¦¨©£¨¤¥©£¨¨¨¥§¤¨

(h ,c mixiXd xiW)dNk izFg` ipYaAl" Ed`כּו': dad`dW ," ¦©¦¦¦©§¦¦£¦©¨¤¨©£¨
,l`xUi aNd zCEwp zinipR zpigaA lWn KxC lr©¤¤¨¨¦§¦©§¦¦§©©¥¦§¨¥

"iazi `AlC `peezA"50d`ltpe ,51mdl Fzad`52. §©§¨§¦¨¨§¥§¦§¨¨©£¨¨¤
alENd mr FzF` mixAgn bFxz`de53DFab `EdW , §¨¤§§©§¦¦©¨¤¨©

FpinA54ixR dUFrd dlrnl WxWEOd WxXd EpiidC , §¦§©§©Ÿ¤©§¨§©§¨¨¤§¦
zpigA ,l`xUiA dHnlalÎFl55Fl cg` al zFidl , §©¨§¦§¨¥§¦©¥¦§¥¤¨

"Fa dwaclE" ,cal KxAzi(ak ,`i awr)zpigal EpiidC , ¦§¨¥§©§¨§¨¥¤§©§¦§¦©
Î`wnFrn dwiWge dwiacA ,KxAzi FzEdnE FzEnvr©§¨¦§¨¥¦§¦¨©£¦¨¥§¨

eil` `xwl ,`AlCiAlaEzMW FnM ,(ek ,br miNdY)xEv" : §¦¨¦§Ÿ¥¨¦¦§¤¨§¦¦

Fl oi`e ,FAl zCEwp zEInipR lFkiaM `Ed `EdW ,"iaal§¨¦¤¦§¨§¦¦§©¦§¥
."iaal xEv" `N` xg` al¥©¥¤¨§¨¦

EzFevw dXWl alENd z` mirprpn56rEprPdW ± §©£§¦¤©¨§¦¨§¨¤©©£©
zExxFrzd oipr `Ed57A xxFrl `Ede ,dkildzpigal ± ¦§©¦§§§§¥©£¦¨¦§¦©
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(39.(a ,cn miaSp lirl mb d`x)§¥©§¥¦¨¦

(40.(i oniq WcTd zxB` .` wxR daEWYd zxB` .hk wxR `ipY d`x)§¥©§¨¤¤¦¤¤©§¨¤¤¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(41.("dlqkl EaEWi l`e" :h ,dt miNdY iR lr)©¦§¦¦§©¨§¦§¨

(42."mdilr Ecf xW`" :`i ,gi Fxzi iR lr)Ecf.(qFlwpE` iR lr) EaWg ± ©¦¦§£¤¨£¥¤¨¨§©¦§§

" :i"WxaEEriWxd.(" §©¦¦§¦

(43.("Edngxie 'd l` aWie" :f ,dp dirWi iR lr)©¦§©§¨§¨Ÿ¤¦©£¥

ּבפירּוׁש(44) אנכי", "ראה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה `)עּיין ,ht miNdY) ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ§¦¦

האזרחי " "ozi`l",לאיתן WExitAigxf`d'כּו"oFWNn"]ux`d gxf`, ְְִֵֶָָָ§¥§¥¨¨¤§¨¦¦§¤§©¨¨¤

[(` ,gi lirl) "mlFrn ,f`n Ff dpigA cg`e cg` lkA WIW."הּקדׁש ּוב"אּגרת ¤¥§¨¤¨§¤¨§¦¨¥¨¥¨§¥ְִֶֶֶַֹ
" ּפסּוק על f))."איתן ּכנחל ּוצדקה ּבסֹופֹו oOiq oFxg` qxhpEw ,`ipY) ְְְֵַַַָָָָ©§¨§§¥©£¦¨

(45.("YWal xcde cFd :(` ,cw miNdY) FA aEzMW")¤¨§¦¦§¨¨¨¨§¨

(46.(` ,dl .a ,`l dMEq .g ,mW dAx Wxcn)¦§©©¨¨¨

א').47) עּמּוד צ"ז, ודף ב'. עּמּוד צ"ו, ּדף אמֹור ּבּזהר: מּזה ְְֱִֵֶַַַַַַַֹ(ועּיין

(48cEOr (c KxM ziW`xA) `xIe dxFYd xF` .c ,hr xFn` xdGd ixE`iA d`x)§¥¥¥©Ÿ©¡©¨©¥¨§¥¦¤¤©

wlA lirl d`xE .cnw cEOr f"kxz mixn`Od xtq .a ,fqyz .a ,ctyz .a ,qyz¥¤©©£¨¦©§¥§¥¨¨

.(c ,br

(49.(` ,enwz b KxM ziW`xA dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¥¦¤¤

(50.a ,ck dNibn d`xE .a ,k dCp l"fg oFWl .miaWFi aNd ixcgA :mEBxY)©§§©§¥©¥§¦§£©¦¨§¥§¦¨

.(i"Wx WExitaE a ,gk dxf dcFar£¨¨¨§¥©¦

(51.("il Lzad` dz`ltp" :ek ,` aÎl`EnW iR lr)©¦§¥¦§§©¨©£¨§¦

ּפרק (52) ז"א, אֹורֹות מּסכת חסידים", ּב"מׁשנת ּׁשּכתּוב מה הּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָוזה
כּו'" "ּובפנימּיּותֹו ז': מׁשנה zqpMג', z`xwPd zg` `awEp sEvxR Fl Wi] ְְִִִִָ¥©§§¨©©©¦§¥§¤¤

.[WOn EdFnk dlFcB `id iM FNW zx`tYl deW `ide l`xUi מּזה ונתּבאר ¦§¨¥§¦¨¨©¦§¤¤¤¦¦§¨¨©¨ְְִִֵֶָ
ּפסּוק  על הּׁשירים ּבׁשיר hÎg)לעיל ,e)היא אחת כּו', הּמה יֹונתי "ׁשּׁשים ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָ

±"תּמתי  (b ,hl mixiXd xiW oOwl qRcp) ה"מׁשנת ּדברי ּביאּור ׁשם עּיין ִַָ¦§©§©¨¦©¦¦ְְִִֵֵֵַַַָ
הּנ"ל. ֲִִַַחסידים"

"eizOz±iznF`Y"("dpWi ip`" wEqRd lr d dWxR dAx mixiXd xiW), §©¨¦§¨¦¦©¦¦©¨¨¨¨©©¨£¦§¥¨

d oM mB fOxn df lrznFiYalElC" :i"WxaE .` ,al dMEq)znFiYd ©¤§©¥©¥©§¤§¨¨§©¦©§¤

.dlM dxcXd mVW ,mirvn` mipFilr oiNr ipW ±znFiYoiwAcnW itl ± §¥¨¦¤§¦¤§¨¦¤¨©¦§¨¨¨§¤§¦¤§ª¨¦

("minF`zM.( ¦§¦

(53zpXn .a wxR alENd xrW miIg ur ixR .`i sirq `pxz oniq KExr oglW)ª§¨¨¦¨¨¦§¦¥©¦©©©¨¤¤¦§©

± owGd x"Enc` xECiqA `aEd .a dpWn d wxR dMEqe devn ini zkQn miciqg£¦¦©¤¤§¥¦§¨§¨¤¤¦§¨¨§¦©§©¨¥

gTi KM xg`e ,Kxaie FpiniA FCal dNgY alENd gTie" :(lNd mcFw) alENd ipiC¦¥©¨¤©¥§¦©©¨§¦¨§©¦¦¦¨¥§©©¨¦©

alENd mr bFxz`d xAgi daxre qcde alENd mEIq mFwnaE ,Fl`nUA bFxz`d̈¤§¦§Ÿ¦§¦©¨©£©©£¨¨§©¥¨¤§¦©¨

.("'Ek zFevw dXWl rprpie¦©£¥©§¦¨§¨

(54.("oNEMn DFab FpinaE" :a ,fl dMEq)¨§¦¨©¦¨
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± alENde ."Fpli`A xCd"al Fliwlge iaal xEv" zpigA , ©¨§¦¨§©¨¥§¦©§¨¦§¤§¦

l miwl`"xnzl dznC KznFw z`f" mbe ."mlFr,f mixiXd xiW) ¡Ÿ¦§¨§©Ÿ¨¥¨§¨§¨¨¦©¦¦

(g."degYWz Liptl dnFw lke" zpigA ±§¦©§¨¨§¨¤¦§©£¤

"mYgnUE"'d iptl(n ,bk xFn`)oigFOd iENiB ici lr dgnVd : §©§¤¦§¥¡©¦§¨©§¥¦©¦
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(77.("znWp" zNtY)§¦©¦§©

הּיֹום"(78) "וידעּת ּפסּוק על ואתחּנן, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועּיין
.(( a ,g oPgz`e lirl)§¥¨¤§©©

ּתֹורה 79) ּכתר מּבחינת הּיראה ּׁשּנתּבאר ,והמׁשכת מּמה עֹוד יּובן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נרי" אּתה "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור מּקץ, c).ּבפרׁשת ,n xF` dxFY) וגּבי ְִִִֵֵֵַַַַָָָָ¨ְֵַ

כּו'"ׁשבּועֹות  אלקים "וידּבר הּמתחיל `ּבדּבּור ,fi .b ,fh zFrEaW lirl) ְְְֱִִִֵַַַַָֹ§¥¨

.(xE`iAA Kli`eּבפירּוׁש ּבחדׁש", "ּתקעּו הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ּומּמה ¨¥¨©¥ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
" (c ,lw miNdY) ּתּורא למען הּסליחה עּמ bÎa)"ּכי ,cp dpXd W`x lirl). §¦¦ְְְִִִִֵַַַָָ§¥Ÿ©¨¨

(80oicM `dC ,`Ed `ziixF`C `zeecg ,d`pinY `nFiA" :` ,ehx qgpR xdf)Ÿ©¦§¨§¨§¦¨¨¤§¨¨§©§¨§¨§¥

.("`tEbC `bEEf¦¨§¨

(81.((dxEaB) dfl fgF`e (cqg) dfl fgF`W)¤¥§¤¤¤§¥§¤§¨

(82)" מענין – ב' ס"ד, א', חלק ּבּזהר: עצרת ועּיין הּׁשמיני ודף ּבּיֹום ." ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ
חלק  א'. קל"ה, ב': חלק וכ"ה. כ"ד סימן סֹוף א', חלק ּובסֹוף ב'. ְְִֵֵֵֶֶֶָר"ח,

ב'). עּמּוד רי"ד, ודף ב'. רנ"ט, ב'. ק"ד, ב'. צ"ו, ְַַג':

(83.(onqp mWe .ci oniq WcTd zxB` ,`ipY d`x)§¥©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨§¨¦§¨

(84cEOr xYq` zNbn .bkwzz cEOr (a KxM K"p) miNdY :dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¦¦©¤¤©§¦©¤§¥©

.(`y'a

(85.(a ,`i dAx ziW`xA .` ,ai dbibg)£¦¨§¥¦©¨

(86.("milwlEwn mdiUrOW d`xe dbNRd xFcaE lEAOd xFcA")§©©§©©¨¨§¨¨¤©£¥¤§§¨¦

(87.("degYWz Liptl ,dnFw lke .rxkz Ll KxA lke" :"znWp" zNtY)§¦©¦§©§¨¤¤§¦§©§¨¨§¨¤¦§©£¤

(88.(` ,av zAW)©¨



רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

c"Ag mi`Aכּו'± `A`CÎoigFn mBW ,"a` gOUi mkg oA" iM . ©©¦¥¨¨§©©¨¤©¦§©¨¨¦
iENibA'כּו`Nnzn Wcg lkU liMUdA FnM ± "mYgnUE" Edfe . §¦§¤§©§¤§§©§¦¥¤¨¨¦§©¥

.dgnUe bEprY: ©£§¦§¨

K` (c)Epiid ,dxFYÎzgnU `EdW "zxvr ipinXd mFIA" ©©©§¦¦£¤¤¤¦§©¨©§
FnM ,oigFOdn dlrnl `EdW dxFYÎxzM zpigA xi`OW¤¥¦§¦©¤¤¨¤§©§¨¥©¦§
dlrnNW dpigAn `EdW ici lr ,"`gFn lr `itgC `YlBlB"ª§¨§¨§©§¨©¨©§¥¤¦§¦¨¤§©§¨

bVEOd lkVdn89."oxw mxIe" Edfe . ¥©¥¤©¨§¤©¨¤¤¤
didY zxvr" if`emklzgY oigFOd ztiq`e zqipM ± " ©£©£¤¤¦§¤¨¤§¦©©£¦©©¦©©

"LpFvx lHA" zpigaA ,mdilr stFgd xzke `YlBlB90 ª§¨§¨§¤¤©¥£¥¤¦§¦©©¥§§
ixnbl91. §©§¥

zpigA KFzA dgnVd zxYYqnE zhlwPW ± "zxvr" WExitE¥£¤¤¤¦§¤¤¦§©¤¤©¦§¨§§¦©
mWA `N` `xwp dgnVd oi`W cr minW zEkln lFr zni ¥̀©©§¨©¦©¤¥©¦§¨¦§¨¤¨§¥
zFilkE axw lke ,LE`xii zFaaNd lke" KxC lr ,"dNiB"¦¨©¤¤§¨©§¨¦¨§¨¤¤§¨

"ExOfi92. §©§

'b `Ed zxvrÎipinW cr dpXdÎW`xn ,xnFl xWt`e§¤§¨©¥Ÿ©¨¨©§¦¦£¤¤
:Epiid ,mixzM§¨¦©§

dpXdÎW`xAiptl Exn`" ±zFIkln"93zkWnd EdfxzMÎ §Ÿ©¨¨¦§§¨©©§ª¤©§¨©¤¤
zEkln94. ©§

mixERMdÎmFiaE±dPEdMÎxzMiptl" lFcBÎodMd qpkPW ± §©¦¦¤¤§¨¤¦§©©Ÿ¥¨¦§©
"miptle95"degYWY Liptl dnFw lke" zFidl KiWnnE , §¦§¦©§¦¦§§¨¨§¨¤¦§©£¤

lEn l` zxPd z` LzFlrdA" KxC lr ± zFnWPd zFIlre©£¦©§¨©¤¤§©£§¤©¥Ÿ¤
ipR'כּו"(a ,g LzFlrdA). §¥§©£§

KM xg`edxFYÎxzMzxvrÎipinWAdkWndd `Ed ± §©©¨¤¤¨¦§¦¦£¤¤©©§¨¨
.dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨

zpigA ± "dUrn icil `iaOW cEnlY lFcb"emW xzM §¨©§¤¥¦¦¥©£¤§¦©¤¤¥
aFh96: .
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ּדפרׁשת 89) אלקיכם" ה' "אני ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּיין
a).ציצית ,gn glW lirl) ִִ§¥§©

(90.(c ,a zFa`)¨

ּבענין 91) ּתׁשמרּו", ׁשּבתֹותי "את הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹועּיין
לׁשֹון – a)ּכתר ,el aFI`)"זעיר לי `)."ּכּתר ,bn xdA lirl) ּׁשּנתּבאר ּומה ְֶֶ¦ְִֵַַ§¥§©ְִֵֶַָ

סיני" ּבמדּבר כּו' "וידּבר" הּמתחיל ּדּבּור "סֹוף ראׁשּבענין את כּו'ׂשאּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַֹ
ׁשנה  עׂשרים מּבן ׁשםכּו'",לגלּגלתם, `).עּיין ,a xAcOA zWxR lirl) ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ§¥¨¨©©¦§¨

והׁשבֹות"92) הּיֹום "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָועּיין
(a ,g oPgz`e lirl). §¥¨¤§©©

(93.(` ,fh dpXd W`x)Ÿ©¨¨

(94):aFh mW . . dxFY . . dPEdM . . zEkln xzMdpWn ,c wxR zFa`)± bixECiqA ¤¤©§§¨¨¥¨¤¤¦§¨§¦

dpWn `Ed `plie q"WaE .owGd x"Enc`ai,gkEnC qEtCd zErh `Ed dxF`kle ©§©¨¥§©¦§¨¦§¨§¦§¨¨©§§¨

.mW oiIr 6 dxrd 308 cEOr fi wlg zFgiW ihETl ± .eh dpWn mW dxqg ixdW¤£¥£¥¨¨¦§¨¦¥¦¥¤©¤¨¨©¥¨

:x"Enc` inge ixFn zXEcw cFaM xRiq (dxFY zgnU mFi zgiU) h"vxz zpWA"¦§©¦©¦§©¨¦¥§§©¦§¨¦©§

,dR lrA mixzMd 'b lW mpipr wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM x`iA mrR©©¥¥§§©©§©¤©¤¤¦§¨¨¤©§¨¦§©¤

."aFh mW xzk"C xE`iAd f` miIq `le dxFY ihETlA x`FaOd xE`iAd FzF`©¥©§¨§¦¥¨§Ÿ¦¥¨©¥§¤¤¥

micETixd oipr `EdW ,f` dpr ?"aFh mW xzM" lW Fpipr Edn EdEl`XWkE§¤§¨©¦§¨¤¤¤¥¨¨¨¤¦§©¨¦¦

.axd ixaC o`M cr .zFtTdd zrWA¦§©©©¨©¨¦§¥¨©

dcFard dlElM ± illMd WcFg FzFidl ixWY WcFgA :mixE`iAd 'a KeEzl Wie§¥§©¥©¥¦§¤¦§¥¦§¤©§¨¦§¨¨£¨

gkA `Ed df lM ixWzAW `N` ,lrFtA zFvOd mEIwC oiprd mb ,dpXd lkC§¨©¨¨©¨¦§¨§¦©¦§§©¤¨¤§¦§¥¨¤§Ÿ©

dgnUA dlATd ± `Ed mpipr zFtTdd zrWA (lrFtA dUrn) micETixde .oiicr£©¦§¨¦¦©£¤§©¦§©©©¨¦§¨¨©©¨¨§¦§¨

1215 cEOr c wlg zFgiW ihETl ± ."dpXd lM KWnA lrFtA zFvOd mEIwl§¦©¦§§©§¤¤¨©¨¨¦¥¦¥¤©

aFh mW xzk"C siqFn 65 dxrd 310 cEOr fi wlg zFgiU ihETlaE .13 dxrd¤¨¨§¦¥¦¥¤©¤¨¨¦§¤¤¥

.(mW oiIr ,"dxFYd zlrnA hxR (mb) `Ed©§¨§©£©©¨©¥¨

(95di`x `iadl ickA dxF`klC ± ["miptle iptl"] EN` zFaiY ztqFY")¤¤¥¥¦§©§¦§¦§¦§¨¦§¥§¨¦§¨¨

xERM mFiC dcFardW xnFl Kixv did ,mixERMd mFil zkiIW (dlFcB) dpEdMW¤§¨§¨©¤¤§©¦¦¨¨¨¦©¤¨£¨§¦

c wlg zFgiW ihETlA x`Azp ± "lFcB odkA `Ed ± miptle iptNn uEgAW mb ±©¤©¦¦§©§¦§¦§Ÿ¥¨¦§¨¥§¦¥¦¥¤

.(1216 cEOr©

(96" לענין להעיר הן ויׁש ּכתרים ׁשם־טֹוב כּו'ׁשלׁשה מע[נ]ין "וכתר – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּפירּוׁש ּגּבי כּו'" מנה  "מי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר "מה (i ,bk wlA) רֹובע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ¨¨ַ

Kli`e)."יׂשראל  c ,fq wlA lirl) ְִֵָ§¥¨¨¨¥¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

זה ÔÈ·‰ÏÂ(ח) כל רואים אנו הנה בפרטות. זה ענין
וצורה  מחומר כלול שהוא האדם בנפש
אדם  ז) לו, (תהלים כמ"ש וב"ן מ"ה ובהמה אדם שנק'
ונפש  השכלית נפש שהוא כידוע כו' תושיע ובהמה

במדות ידוע והנה הטבעית הטבעית. בנפש שבאדם
השכל  מן נולדים שהן בלב המדות התפעלות היינו
ז"ת  (שהן שבשכל מדות שנק' דוקא והתבוננות

בא  בלב ותולדותם מציאותם עיקר שאין עד דאימא)
אופן  לפי דוקא הבינה שבמוח והטעם השכל מן רק
לעין  שנראה וכמו כו'. במוחו השכל בכלי ההתבוננות
בתולדתו  בטבע האדם שנטבע הטבעיים במדות שגם
הרע  דבר מן ולברוח ולמאוס הטוב דבר לאהוב מבטן
דוקא. שבמוחו ודעת השכל ע"פ תלוי ג"כ שזהו ומזיק
טובו  איכות ונאהב הטוב בדב' במוח יתבונן שכאש'
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c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

להתמשך  באהבה בלבו יתפעל יותר יותר. בעומק
מחשבתו  שיעמיק וכל יתירה וחמדה בתאוה אחריו
יולד  ההוא הטוב דבר בהפלגת ההתבוננות בטוב ביותר
אבל  יתירה ותשוקה באהבה הלב התפעלות מיד
במהות  כ"כ יתבונן ולא מחשבתו מעמיק כשאינו
בלבו  יתפעל לא הזה והנאהב הטוב הדבר ואיכות
עד  מאד. וחיצוניות בקרירות רק כ"כ ותשוקה באהבה
לגמרי  ומחשבתו דעתו יסיח שכאשר להיות שיכול
שרואה  אף זה לדבר כלל בלבו יתפעל לא זה מדבר
כשילך  גם כמו אחריו. כלל לבו יומשך לא מקרוב אותו
לעיני' תאוה דבר שאר או נחמד לאוצר סמוך אדם
מזה  בטבעו ומתפעל נמשך הטבעי שלב בלב. ונחמד
יתפעל  לא כלל ע"ז ומחשבתו דעתו את יתן לא אם
הטבעי' היראה בענין וכן באהב'. הזה לדבר כלל בלבו
לנפשו  ומזיק הרע מדבר לירא בתולדתו האדם שטבע
בטוב  ודעתו מחשבתו שיעמיק כל ביותר בו ולמאוס
ומהות  באיכות ממנו שירא הדבר בהפלגת ההתבוננות
היראה  ההתפעלו' יולד יותר ביותר בהפלגתו הרע
להיפוך  אבל ביותר. לבו לעומק שיגיע עד בלבו ופחד
לא  הנורא בדבר ובינתו מחשבתו מעמיק שאינו כל
עד  כ"כ יפחד ולא כ"כ ביראה להתפעל לבו יומשך
ויבטלנו  דעתו יסיח ואם לגמרי מלבו לדחותו שיכול
מקרוב  שעומד שהגם להיות יכול לגמרי במחשבתו
ואהבה  ביראה וכן כלל יפחד לא וכה"ג ולסטים לאריה
קטן  בתינוק מוטבעי' (שהן הטבעיים בטו"ר שאינם
ולאהוב  במאכל ברע ולמאוס הטוב לאהוב בבהמה וגם
במדות  כמו וכה"ג) והנחש האש מן ולברוח וזהב כסף
העניו' ויראת והכבוד העושר כאהבת יותר הגדולים
מו"מ  בעסק ההפסד או הריוח שהוא ושפלות ודלות
פזרנות. או קמצנות והאכזריו' הרחמניות במדת וכה"ג
שכליו  הקימוץ או לרחם או הבריות עם להתחסד כי
מוטבעים  אלה מדות גם טובים שכליו הפיזור או רעים
שונים  אופנים בריבוי מבטן בתולדתו האדם בנפש
וחיות  בעופות (שגם לחבירו דומה א' שאין בכאו"א
וטורפי' כו' כעורב ואכזרי כנשר רחמני אלה מדות יש
(חולין  כו') חסידות שעושה כחסידה וטובי' ומזיקים
ההתבוננות  אופן ע"פ הם תלויים עכ"ז א). סג,
ומחשבתו  דעתו בהעמקת ומתבונן שמשיג כל וההשגה
יתפעל  כך לנפשו טוב והכבוד שהעושר איך ביותר
גדולה  ותשוקה באהבה אחריהם לרדוף יותר בלבו

לבו  ויתפעל יומשך לא בזה מעמיק שאינו וכל ביותר
לא  מזה לגמרי והתבוננות המחשב' שבמיעוט עד כ"כ
בנפשו  כטבע שזהו אעפ"י כלל ותשוקה באהבה יתפעל
מתעורר  אינו אבל כו' וכבוד עושר לאהוב מתולדתו
בזה  והתבוננו' השכל התעוררות ע"י רק כלל בזה
העניות  מן ופחד הירא' במדת להיפוכו וכן דוקא.
יותר  יתפעל יותר. שכלו שיעמיק כל והיזק והפסד
וידאג  יתפעל לא בזה התבוננות ובמיעוט ויראה. בפחד
שיחסר  הדלות מן לירא הוא שטבעיות אעפ"י כלל.
דין  או חסד או ופזרנות קמצנות במדות וכן כו'. לחמו
ומח'. השכל של שיעור אופן לפי הוא הכל הבריות עם
שלא  אעפ"י אלה. במדות וינהוג יחייב דעתו יושר לפי
מן  וכן הפיזור אל הקימוץ מן שלו הטבע השכל יהפוך
רק  בלב המדות יתפעלו לא עכ"ז לרחמנות. האכזריות
וד"ל. כידוע דוקא השכל והתעוררות הוראת אופן עפ"י
טבעיים  אוי"ר במדות שבלב בעבודה הוא (וכך
הדעת  העמקת לפ"ע והתבוננות השכל מן רק שנולדים
שבמדות  כמו כי ודעתו. בינתו במוח האלקית וההשגה
ולברוח  הגשמי הטוב לאהוב הבהמית דנפש טבעיים
האלקי' הנשמ' תולדות בטבע כך כנ"ל. הגשמי הרע מן
כמ"ש  אלקים קרבת שהוא והטוב החיים לאהוב
ולברוח  כו' בחיים ובחרת כו' והמות החיים כו' העדותי
ועכ"ז  כו'. ממש כמות האלקית לנפשו המזיק הרע מן
איכות  במוחו בהשגה ומחשבתו דעתו מעמיק אינו אם
לא  בהפלגתו ה' גדולת בהתבוננות והטוב החיים
לגמרי  דעתו יסיח ואם כ"כ אלקי' באהבת בלבו יתפעל
ופחד  היראה בענין וכן כנ"ל. וכלל כלל יתפעל לא
הרע  בדבר יותר ודעתו מחשבתו שיעמיק כל אלקי'
יפחד  אז זו ליראה לבו ויתן האלקי' לקדושה המנגד
אלקי' פחד אין לזה דעתו נותן וכשאינו ביותר הרע מן
מעשה  שלענין דאוי"ר במדות וכמו"כ כו'. כלל בלבו
שכבר  אעפ"י בזה תלויים ממילא וע"ט בסו"מ בפו"מ
ואוהב  הרע מן בורח להיות האלקי' בנפשו מוטבעים
סו"מ  המה דעת. חסירי וקטן ע"ה גם שהרי הטוב.
כידוע. בנפשם טבע כמו שזהו לפי ימיהם כל וע"ט

האלקי'וכמו"כ דאוי"ר המדות גדלות בבחי' גם
וההתבוננות  ההשגה גדלות שיעור לפי תלוים הטבעים
יב, (משלי איש יהולל שכלו לפי כמ"ש חיים באלקי'
דוקא  השכל בגדלות תלויים המדות שגדלות ח)
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È‡Â איך בשר, לי מאין שטען משה טענת בטלה לזאת
אדרבה  הלא בשר, בבחי' אין מבחי' להשפיל יוכל
בבחי' גם לבוא יכול יכול, כל הוא ית' הוא כי מחמת
להשתחוות  בשר כל גם שיבא לע"ל שיהי' וכמו בשר,
יכול  הי' יכול כל היותו מצד כן כו', העיתים מן בעת
ולהורות  האין. מבחי' דבשר גבורות בבחי' גם להיות
השליו  והו"ע בעוה"ז גם דוגמתו לו הראה בזה שטעה
אתליסר  לי' דמסקינן שארז"ל עד כ"כ שמן עוף שהי'
תערובות, ע"י אלא נאכלת אינה והתחתונה ריפתא
שמן  מבחי' ששרשו השומן נמשך הרי העליונות, וכ"ש

מבחי' הוא השליו חיות ששורש השליו, עוף בבשר גם
כמראה  שבוערות המרכבה מבחי' שהוא נשר פני
חסד  בחי' היינו חו"ג בחי' נתחבר ועכ"ז הלפידים,
השליו  שנעשה עד דבשר גבורות עם שמן בחי' דאבא

כנ"ל. ריפתא אתליסר לי' דמסקינן כ"כ שמן
Â‰ÊÂ שאהרן המנורה נרות והדלקת העלאת כענין

ה' נר בחי' הוא הנרות את והעלה הדליק כה"ג
כנס"י  בחי' מל' בחי' היא שהמנורה אדם, נשמת
נעשה  בהפתילה שנתלבש השמן בחי' וע"י דלעילא,
מריבוי  נעשה התלהבות ריבוי כי ואם ובהיר, זך האור
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זהו  וזכותו האור אבל הלהב, רק זהו אמנם הפתילה,
האור  נעשה ביותר זך שהשמן מה שכל בהשמן, תלוי
בהכרח  העלאה שכל גבורות ע"י זה גם כי ואם בהיר,
בשם  אהרן שנק' מה וז"ע דוקא, הגבורה ע"י שתהי'
דלעילא  כנס"י בחי' במנורה המשפיע שהוא שושדמ"ט
גבוה  בחי' זהו מ"מ להתעלות, שתוכל גבורות בחי'
איש  הכהן בחי' שע"י הקרבנות מהקרבת יותר ונעלה
הבשר  העלאת בחי' ה"ז הקרבנות שהקרבת כו', החסד
יאכל  האכל ואם ע"פ ארז"ל שע"ז וצאן, הבקר מבשר
ואחת  מזבח אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי
אוכלים  שכהנים כהנים אכילת שענין כהנים, אכילת
שע"י  הבשר בירור לענין קרוב זהו מתכפרים ובעלים
בשם  נק' מזבח אכילת וגם לש"ש, שאוכל ת"ח אכילת
לחמי, קרבני את נא' הכתוב בל' וגם רז"ל בל' אכילה
יותר  גבוה ומדריגה בחי' שזהו רק לחם, בשם שנק'
אכילה, בשם ג"כ נק' ומ"מ לש"ש, ת"ח מאכילת נעלה
עליו  מכפר אדם של שולחנו בהמק"ד משחרב וארז"ל
הבשר  עליית ענין כל כי והיינו במ"א. מזה כמ"ש
י"ב  מבחי' שנתעלה מה הוא דקדושה בגבו' שנכלל
שהוא  אש, דרשפי באהבה ביטול בבחי' דבריאה בקר
עילאה  אימא כי והגם שאוהב, מי יש בבחי' עדיין
שמקננא  מה דבינה זו מבחי' מ"מ בכורסי', מקננא

אש  ברשפי האהבה הבריאה עולם בחי' בכורסי'
משא"כ  שאוהב. מי יש בבחי' עדיין הוא שנתעורר
נשמת  ה' נר בחי' היא הנרות את כה"ג אהרן העלאת
דמטרוניתא  שושבינא היותו ע"י זהו גם כי אם אדם,
העלאה  שכל וכנ"ל דאימא, גבורות בחי' ע"י שזהו
כלל  דומה אינו מ"מ הגבורה, בחי' ע"י שתהי' בהכרח
מה  לפי גם (ואפי' בכורסי' שמקננא מה אימא לבחי'
גם  ומה בזה), ואכמ"ל בריאה בינה נק' עצמו שבאצי'
עילאה, מח' אבא בחי' שהוא השמן ע"י שזהו
נעשה  ועי"ז בהפתילה ונבלע הפתילה עם שמתאחד
מתרבה  שהלהב דהגם וכנ"ל ובהיר, זך האור
בשמן  תלוי האור זכות אבל הלהב, כ"א א"ז מהפתילה
מדריגתו  גבוה דפתילה זה היש ביטול בחי' והרי זך,
מי  יש ע"ד שהוא דבשר דגבורות היש ביטול מבחי'

ב  והגברת האין בבחי' נכלל כ"א האין שאוהב, חי'
שז"ע  הגבורות בחי' צ"ל בזה גם כי ואם בה. נגעה
אמרו  ע"ז מ"מ דפתילה, היש המכלה תיכלא נהורא
מל' בחי' שהוא שיר"ת פי' יראה אין חכ' אין אם
מבחי' ושורשה ברתא יסד אבא הנה כנס"י, שורש
מהשתלשלות, למעלה הוא דאבא שמוחין אבא
לאמר  כלל שייך ואין ממש באו"א הם דאבא וגבורות

דין. שמץ שום ח"ו בהם
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שהשמיעה  כדי דבינה, הבנה – כת דחכמה, שתיקה – הס ישראל, ושמע הסכת פי'
גילוי. לידי תבוא "ישראל" של הפנימית

˙kÒ‰"'לה לעם נהיית הּזה הּיֹום יׂשראל, ּוׁשמע «¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעיני יהיּו יֹום ּבכל רׁש"י: ּופרׁש ,"ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָֹאלקי

ּובּגמרא ּבברית. עּמֹו ּבאת הּיֹום סג ּכאּלּו ּדף (ּברכֹות ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ב) רׁש"י:עּמּוד ּופרׁש ּכּתת", ּכ ואחר הס "הסּכת, : ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָ
ּכלב וּיהס ּכמֹו יג)"ׁשתק, והאזן (ּבּמדּבר ׁשתק , ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָֹֹ

ׁשאינּה ּפי על ואף ּבפי ׁשגּורה ׁשּתהא עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלׁשמּועת
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ל ּׁשּיׁש מה עליה והקׁשה ּכּתתּנה ואחר ,ל ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמיּׁשבת
"ּכדרבא  ,"ל ׁשּתתיּׁשב עד ּתרּוצן ותרץ א להקׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכ(ׁשם) ואחר ּתֹורה אדם ילמד לעֹולם רבא ּדאמר ְְְְִַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשל  ודרּכּה ענינּה היא ּדכ "יעּין", רׁש"י: ּופרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיהּגה",
ׁשּתהא  עד הּׁשמּועה לקּבל צריכין ּדתחּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׂשגה,
ּדבעת  הרב, ּדברי קּבלת ענין אמּתת ּדזהּו ּבּפה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשגּורה

הענ  ּבהּׂשגת יחׁשב אל ׁשֹומע אם ׁשהּוא ּכי והבנתֹו, ין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּפעמים  רּבּוי עליהן ויחזר ׁשהן, ּכמֹו הרב ּדברי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלקּבל
ּכ ואחר הרב, ׁשאמרם ּכמֹו ּבפיו ׁשגּורים ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָעד
הּוא  הס", – "הסּכת וזהּו ּופרט. ּפרט ּבכל ׁשּיעּין ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָיהּגה,
ּוכמאמר  ׁשתיקה, הּוא החכמה וגדר נקּדה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻחכמה
"ׁשתק", רׁש"י ּפרׁש ולכן ׁשתיקה", – לחכמה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ"סיג
את  ׁשהׁשּתיק ּכלב", "וּיהס ּכמֹו הּוא הּׁשתיקה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוענין
ׁשתיקה  ׁשהּוא הס, ענין כן ּכמֹו האמת, אל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָהמבלּבלים
ואחר  ראׁשֹונה, ּבהׁשקפה העֹולֹות הּסברֹות ּכל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלהׁשּתיק
ּדענינּה ּדבינה וההּׂשגה ההבנה ענין ׁשהּוא יהּגה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכ
ההיא  ההׂשּכלה ּפרטי ּבכל החזקה וההסּתּכלּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָהעיּון
יׂשראל", ּוׁשמע "הסּכת וזהּו סברֹותיהם, ּפרטי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעם
הּוא  ּבעיּון וההבנה ההׂשּכלה ּדברי וקּבלת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּדהּלּמּוד

הער  ּדער ּדעם האּבין זאל איד א אז יׂשראל", ,ב ּב"ׁשמע ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיהיה  הּוא הּפנימית העבֹודה ענין ּתכלית ּדכל ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהינּו
פראן  איז עס ּדערהער, ּדער זיין זאל עס ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָה"ׁשמע",
הערין, ּדער רּופט מי וואס פראן איז עס אּון ְְִִִִֶֶֶֶָָהערין
ויא  ניט מער איז עס אּבער מדרגה, א אֹוי איז ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָהערין

עּפעס  נא הערין קאן אּון ּדאס הערין קאן ער ְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָּגיהערט,
הּסֹותר  ּדבר א איז זא אנדער ּדיא אז אפּלּו אּון ,ְֲִִִֵֶַַַַַָָאֹוי
אים, פארנעמט עס אז איז הערין ּדער .זא ּדער ְְִִִֶֶֶֶֶַַָצּוא
פאר  ארט קיין ניט ּבלייּבט עס אּון נֹוגע  עם איז ְְְִִִֵֶֶַַַַָעס
מים  נּומען פאר אינגאנצין אין איז ער ,זא אנדער ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָקיין

הערן ג ּדעם  הערין, ּדער אּון הערין ּבין ההפרׁש ולכן ,ד , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
אּלא  ואינֹו ּכלל, הּפעל אל נֹוגע אינֹו ּכי ּתֹולדֹות לֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
ּדבר  ׁשמע ולא ּבזה עסּוק היה זאת ׁשּׁשמע ּדבׁשעה ְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹזה

יכֹול ּכי זאת, ועֹוד אחר, הערין וענין פּון אז ,ה להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ
פּון  זאל ּפתּוחים, רחמים ׁשערי אׁשר רצֹון ּבעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָּובפרט

הער  ּדער א ווערין אֹוי הערין הּׂשמחה ו ּדעם ּבעת ּכמֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
זאיינען  ּגּלּויים ׁשערי אז רצֹון עת ּפתּוחים ז ּוזמן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

הערין  פּון קאן ּתֹורה, ּדׂשמחת מצוה ּבסעּודת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָויֹוׁשבים
ּדערהער  ּדער ּדא איז ּבאמת ואיילע הער, ּדער א ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָוערין
אז  אּון פארׁשטאּפט, איז ער נאר אידן, יעדער ּבא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָפראן
ּדער  פראן ׁשיים איז פארׁשטאּפּונג ּדי אראּפ נעמט ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָמיא

ּדערהער  א אּון ּפעּלֹות ח ּדערהער, אין ּתֹולדֹות לֹו ט יׁש ְְְִֵֶֶֶֶַָֻ
ׁשל  ענינֹו ּכל יׂשראל", ּוׁשמע "הסּכת וזהּו מּמׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָטֹובֹות
וההּׂשגה  וההבנה ּדחכמה, ההׂשּכלה נקּדת ׁשהּוא ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהסּכת
ּדער  זאיין זאל עס אז יׂשראל", ּבה"ּׁשמע הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּדבינה

יׂשראל  פּון ּתמיד,י ּדערהער יׁשנֹו ּבהעלם ּכי ּבגלּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּבגלּוי  יׂשראל ׁשל ה"ּׁשמע" ׁשּיהיה הּוא העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָועּקר
ּדער  אז ּדערהערט, הייסט ּדאס ואס ּבפעל, ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבעבֹודה

אין  ּתֹולדֹות האט טֹובים.יא ּדערהער ּומעׂשים פעּלֹות ְְְֲִִִֶֶַָֻ

שהיא  בתורה עסק לשון מהו וצ"ל בחבורה. בתורה העסק הוא ישראל" "שמע תוצאת
בה. ולהתענג האדם בנפש קנין צ"ל התורה חכמה.

e‰ÊÂז"ל רּבֹותינּו ואמרּו יׂשראל", ּוׁשמע (ׁשם)"הסּכת ¿∆ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ׁשאין  לפי ּבּתֹורה, ועסקּו ּכּתֹות ּכּתֹות ְְְֲִִִִֵֶַָ"עׂשּו
הּבא  טֹוב הּפעל ׁשּזהּו ּבחבּורה", אּלא נקנית ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּדער  פראן איז עס אז יׂשראל, ׁשל ה"ּׁשמע" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּגּלּוי
טֹוב  ּפעל ּדער פראן יעמּולט איז יׂשראל, פּון ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּדערהער

ׁשל יב פּון  העסק ענין מהּו להבין וצרי הּתֹורה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעסק
ליּה הוה ּדלכאֹורה ּכּתֹות יג ּתֹורה, ּכּתֹות "עׂשּו לֹומר ְְֲֲִִִֵַָָָ

חכמה  ּובכל והׂשּכלה, חכמה היא ּדתֹורה ּתֹורה", ְְְְְְְְִִַָָָָָָָָָולּמדּו
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּגיֹון, לּמּוד הּלׁשֹון רק ׁשּי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהׂשּכלה

א) ה, ּוכתיב (ּדברים לעׂשתם", ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ
ח) א, והגית (יהֹוׁשע מּפי הּזה הּתֹורה ספר ימּוׁש "לא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּתֹורה", ועסקּו ּכּתֹות ּכּתֹות "עׂשּו אמרֹו ּומהּו וגֹו', ְְְְֲִִִַַָָּבֹו"
ּכּתֹות  ּכּתֹות לעׂשֹות זה ודבר התעּסקּות, הּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשאֹומר
הס  הרי ּדלכאֹורה מ"הסּכת", לֹומדין ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּולהתעּסק
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רבא.א. ש(אמר) (קליטה).ב.כפי הפנימית השמיעה תהיה "לשמוע",ג.שליהודי יש (קליטה), פנימית שמיעה שתהיה
מלשמוע, יותר לא זה אבל מדרגה, גם זו לשמוע דומה), נשמע זה האידיש (בשפת (לקלוט) "להפנים" שנקרא מה ויש
(שמיעה  "להפנים" הראשון. לדבר סותר הוא הנוסף שהדבר ואפילו נוסף, דבר גם לשמוע ויכול זה, דבר לשמוע יכול הוא

בזה. תפוס כולו והוא אחר, לדבר מקום נשאר ולא לו, נוגע זה אותו, תופס שהדבר הפרוש קליטה) - לשמוע ד.פנימית
שבשמיעה. (לקלוט), בפנימיות מלשמוע.ה.ולשמוע (קליטה).ו.אשר שמיעה־פנימית תוצר גם ששערי ז.שמהשמיעה

הם. יהודי,ח.גלויים כל אצל ישנו ה"הפנמה" חוש גם הרי באמת כי (קליטה), שמיעה־פנימית להוצר מהשמיעה גם יכול
ושמיעה־פנימית. (הקליטה), השמיעה־פנימית ישנה כבר הרי הסתימה, את וכשמורידים סתום, שזה בפעולות.ט.רק

ישראל.י. של (הקליטה) השמיעה־פנימית ישנן יא.שתהיה זו שלשמיעה וקליטה), (הפנמה שמיעה־פנימית נקרא שזה
ב. של.יב.תולדות (התוצאה) טוב הפועל ישנו אזי ישראל, של (הקליטה) השמיעה־פנימית ישנה לו.יג.כאשר היה
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ּדזהּו לעצמֹו, הם ּדמחין וידּוע ּובינה, חכמה הם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוכּתת
והינּו לּזּולת, ׁשּיכים ּדמּדֹות למּדֹות, מחין ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹההפרׁש
אם  ּכי והתּפּׁשטּותּה, הּמּדה ּגּלּוי להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָּדאי
על  ׁשהרי להתחּסד, מי ועם לרחם מי על זּולת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּכׁשּיׁש
הּזּולת, על אם ּכי והחסד הרחמים ענין ׁשּי אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו
ליׁשב  ּדיכֹול לעצמֹו, הם הּמחין ענין ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹמה
ּדהסּכת  הּוא אי ּכן אם הׂשּכלֹות, ּולהׂשּכיל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָלעצמֹו
האמּתי  ּדענינֹו למדּו ּדוקא מּזה הּנה ּובינה חכמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהם
ּבהתעּסקּות  ּבּתֹורה" ועסקּו ּכּתֹות ּכּתֹות "עׂשּו ְְְְְֲִִִִַַָהּוא
ענין  ּומהּו ּבהתעּסקּות הּמעלה מהּו להבין וצרי ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָּדוקא,
ההתעּסקּות  ענין ּגדל ּכ ּכל הּנה ּובאמת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹההתעּסקּות,
לּתֹורה, עלּבֹון הּוא ההתעּסקּות העּדר ּכי עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבּתֹורה

ּדאמר  לוייד ּוכהא ּבן יהֹוׁשע ב)רּבי מׁשנה ו ּפרק (אבֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּומכרזת  חֹורב מהר יֹוצאת ּבתֿקֹול ויֹום יֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָ"ּבכל
ּתֹורה", ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם אֹוי ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָואֹומרת,
ּבּתֹורה, ההתעּסקּות העּדר הּוא ּתֹורה ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָועלּבֹון
רחמנא  נקרא, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשאינֹו מי ׁש"ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכאמרֹו

"ו  ּכאמרֹו טֹובה, מּדה ּומרּבה נזּוף", מי לּצלן, כל ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
ׁשעֹוסק  ּדמי מתעּלה", זה הרי ּתֹורה ּבתלמּוד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשעֹוסק

לערנען  זע זאל עס אז ּתֹורה ּבתלמּוד טו ּומׁשּתּדל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
עּקר, הּוא ּבּתֹורה ּדההתעּסקּות מתעּלה, זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּתֹורה
אּלא  נקנית הּתֹורה ׁשאין לפי הּוא הּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוטעם
ּבנפׁשֹו, קנין ׁשּתהיה הּתֹורה לּמּוד ענין ּדעּקר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּבחבּורה,
אם  ּכי עדין, מסּפיק אינֹו ּבּתֹורה ּוׁשקידה ּדלּמּוד ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָוהינּו

ּכאׁשר  ּדגם אֹומרת זאת ּבנפׁשֹו, קנין הּתֹורה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתהיה
למיהוי  ּכדבעי הּוא ּבּתֹורה לׁשמר טז לּמּודֹו מנת על , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

הענין  אמּתת עדין זה אין מּמׁש, ּבפעל ּבּמצות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּולקּים
קנין  ּתהיה הּתֹורה אׁשר הּוא העּקר ּכי ּבּתֹורה, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּנרצה
רֹואין  ׁשאנּו מּמה ּגׁשמי, ּבמׁשל זה ויּובן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבנפׁשֹו,
ּדתכלית  עסקים, הּבעלי אדם ּבני ּבטבעי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבמּוחׁש
הּוא  ּומלאכה, ּבעבֹודה והן וקנין, ּבמסחר הן ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻהמכּון,
ּומּכל  ּובׂשכרֹו, ּבפרנסתֹו ׁשּמרויח והּׂשכר ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָהּפרנסה
ּדכל  מי ּדיׁש אדם, ּבני ּבטבעי חּלּוקים ּבזה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָמקֹום
ׁשל  הּתכלית ּבׁשביל רק הּוא ּובעבֹודתֹו ּבמסחרֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָעסקֹו
ּכלל, לֹו נֹוגע אינֹו העבֹודה ועצם ּגּוף אבל ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָהרוח,
אׁשר  מי ויׁש ּביֹותר, ּכבדה ּכמּׂשא עליו הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָואּדרּבא
ּבהרוח  חפץ הּוא ּדגם ועבֹודתֹו, מסחרֹו את אֹוהב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
את  אֹוהב ּבעצם הּוא אבל אצלֹו, עּקרים ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהּׂשכר
עמל  הּוא ּדגם הגם ּבזה, ּומתעּנג והעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמסחר
חּיּות  לֹו יׁש מקֹום ּומּכל מרּבה, ּבהתעּסקּות ּבזה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻויגע
התעּסקּות  עצם ּדיא אים איז עס זאת, ּביגיעתֹו ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹֹוענג

ּגיׁשמאק  אּון טייער לֹויז זייער יקר ׁשהּדבר ולהיֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדעם  אין איּבערגעּבין ּגאנצין אין ער איז ,יח ּבמאד ְְְִִִִִִִֶֶֶֶָֹ

זאת  מלאכּתֹו אֹו זה ׁשעסקֹו לפי הּוא הּדבר ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹוטעם
קנין  ׁשהּוא ּובדבר נפׁשֹו, קנין הם ּבהם עסּוק ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

והי  והּׂשכר, הּתכלית הּוא עצמּה ההתעּסקּות נּונפׁשֹו ְְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָ
נפׁשֹו ענג ּבער אינֹו והּמלאכה הּמסחר ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדהרוח

והעבֹודה. ּבהּמסחר ההתעּסקּות ועצם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָמּגּוף

ברוחניות  וגמ"ח צדקה מצות מקיים וגם והתעוררות. בפרסום בחבורה, דוקא תורה קנין

e‰ÊÂ,נפׁשי קנין להיֹות צריכה הּתֹורה נקנית", "הּתֹורה ¿∆ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
ּבׁשביל  ּתֹורה ללמד ׁשּצריכים זאת ּדלבד ְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹוהינּו
לּמּוד  וכן הּמצות, ּבקּיּום יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹלידע
עצמּה היא הּתֹורה ּדידיעת מצוה, עצמּה ׁשהיא ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּבמסחרֹו ׁשעֹוסק עסק הּבעל ּבדגמת הּוא זה ּדכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמצוה,
צריכה  הּתֹורה הּנה הרוח, ּבׁשביל מלאכּתֹו ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
לֹומד  הּוא ּכאׁשר נקנה הּוא זה וקנין נפׁשי, קנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלהיֹות
הּלּמּוד  ּבעת ידּברּו רעהּו את איׁש אׁשר ּבחבּורה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּתֹורה
הּלזה  ׁשהּדּבּור ׁשּלֹומדים, ההלכה אֹו הּסגיא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּבפרטּיּות
והינּו ּבלּמּודם, להם ׁשּיׁש ּפנימי החּיּות על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמֹורה
עס  אּון אריינגילייגט ּדעם אין איז ער לֹו, נֹוגע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּדבר

איז  ּדאס אּון ענין, ּדער אים זה יט ארט וקנין נפׁשֹו, ענג ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּכנסּיֹות  ּבבּתי ּדוקא ּוברּבים ּבחבּורה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּוא
ּכל  הרי וקנין ּדמסחר ּגׁשמי ּבעסק ּוכמֹו מדרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּובּתי
אדם  ׁשּבני ּבמקֹום ּדוקא עסקֹו להיֹות מׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

ּבמקֹום  עסקֹו מקֹום להיֹות ּומׁשּתּדל ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַָָמצּויים
ּכּמה  ּוממציא ׁשם, ּדר וׁשבים עֹוברים אנׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרּבה
לעיני  ּגלּוי מסחרֹו מקֹום להיֹות ׁשֹונים ּבאפנים ְְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָהמצאֹות
אם  ּדגם הכרזה, אפני ּבכּמה ּומכריז וׁשבים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹוברים
על  יתעֹורר הּוא ּגם הּנה ּביֹותר, טרּוד הּוא וׁשב ְְִִֵֵֵֵַַָָָָהעֹובר
אם  וגם מסחרֹו, מקֹום על עינֹו לׂשּום ההכרזֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָידי
ּפנים  ּכל על אבל סחֹורתֹו, את יקנה לא זה ּבפעם ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹאפּלּו

הּפחֹו לכל אֹו אצלֹו אׁשר יחקק ּבזכרֹונֹו רׁשּום יהיה ת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֻ
יבֹוא  העּתים מן ּולעת זֹו, סחֹורה נמּכרת ּפלֹוני ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבמקֹום
צרי ׁשהּלּמּוד הּתֹורה, לּמּוד ּבענין הּוא וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָויקנה,
ׁשם, מצּויים ׁשהרּבים ּבמקֹום ּדוקא ּברּבים ְְְְִִִִֶַַַָָָָָלהיֹות
הּדבר  ּבפרסּום הׁשּתּדלּות מיני ּכל לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּוצריכים
מקּימים  ּדוקא ּברּבים הּתֹורה ּבלּמּוד אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּובהתעֹוררּות,
ּדהּנה  ּברּוחנּיּות, חסדים ּוגמילּות צדקה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּבזה
נדיב  היה הּׁשלֹום עליו אבינּו ּדאברהם ּבּספרים ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָָאיתא
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שאמר.יד. מיוחדות).טו.וכפי פעולות בלי מעצמו, (שילמד להיות.טז.שילמד שצריך מאוד יז.כפי ההתעסקות עצם
עונג. לו וגורמת לו לזה.יח.יקרה מסור לגמרי הוא וזה.יט.הרי הענין, לו ואכפת בזה מונח הוא
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מכניס  ׁשהיה היה ּדעבֹודתֹו ונפׁשֹו, ּגּופֹו ְְְְֲִֶַַַָָָָָָּבממֹונֹו
לׁשרתם  ּבעצמֹו טֹורח והיה ּומׁשקם ּומאכילם ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָאֹורחים
אלקית  ּכּונה ּבׁשביל היה זה ּדכל להם, הּמצטר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבכל
נדיב  ׁשהיה וזהּו ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלפרסם
ּגדֹולֹות, ּבהּׂשגֹות נפלא מׂשּכיל ׁשהיה ּדהגם ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבנפׁשֹו,
ּגּסים  אנׁשים עם ללמד עצמֹו את וצמצם הּניח ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָֹהּנה
ּבֹורא  יׁש ּכי להם לבאר ּדעה, ללּמדם ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּופׁשּוטים
וכל  העֹולם את ּברא יתּבר והּוא ּומיחד, יחיד ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָֻעֹולם
נברא  ּכל על ּומׁשּגיח ּכּלֹו, העֹולם את ּומנהיג ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּנבראים,
וזהּו ּובזמּנֹו, ּבעּתֹו מזֹונֹותיו לֹו להזמין ּבפרט ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָונברא
לֹומד  היה לעצמֹו לֹומד ּכׁשהיה ּדהגם ּבנפׁשֹו, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָנדיב
ּתענּוג  ּבהם מתעּנג והיה אלקּה ּבחקר עמּוקֹות ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹחכמֹות
מּכל  לגמרי עצמֹו את הּניח הרי מקֹום מּכל סֹוף, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין
ועבֹודתֹו ּדוקא, ּפׁשּוטים אנׁשים עם ללמד והתעּסק ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹוכל

ׁשל  נפׁש והּמסירּות מּמׁש. נפׁש ּבמסירּות היתה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזאת
חׁשב  ׁשּלא ּכזה ּבאפן היה הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹאברהם
אלקּותֹו לפרסם אצלֹו היה העּקר ּכי ּכלל, לענין ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹזה
הּוא  וכן לֹו. ּׁשּיעׂשה ּומה להּמנּגד ּכלל חׁש ולא ,ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻיתּבר
ּדכאׁשר  הסּכת, וזהּו ּדוקא, ּברּבים הּתֹורה לּמּוד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבענין
ּתֹורה  לֹומד הּוא ּדכאׁשר ּכּתת, ּכ ואחר ּתחּלה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהס
זה  הּנה ּבהם, ּומעּין הּתֹורה ּבידיעת הׂשּכלֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומׂשּכיל
ׁשל  ה"ּׁשמע" ׁשּיתגּלה יׂשראל", "ׁשמע לידי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמביא

הער  ּדער ּדער ווערין נתּגּלה זאל עס אז כ יׂשראל, , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
פּון  טֹוב והּפעל טֹובֹות, ּבפעּלֹות ּתֹולדֹות יהיה ְְְְִִֵֶַַָָֹֻּבמילא

הער  ּדער ועסקּוכא ּדעם ּכּתֹות ּכּתֹות "עׂשּו הּוא , ְְֲִִִֶֶֶ
ּברּבים  ּתֹורה ללמד ּבּתֹורה ההתעּסקּות ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבּתֹורה",
לידי  הרּבים את להביא הׁשּתּדלּות מיני ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּולהׁשּתּדל

הּתֹורה. ִַָלּמּוד

נמשך  כשאדם לתומ"צ. בקירובם אדם בני סוגי כמה ישנם תורה. של עלבונה פי' מהו
רוחניים. בענינים הפנימי הרגש נחלש גשמי, תענוג אחרי

‰p‰Â מעלה היא ּבּתֹורה ּדההתעּסקּות מּובן הּנ"ל מּכל ¿ƒ≈ְְְֲִִִַַַַַַָָָָ
ּתֹורה  ׁשּלֹומד ּבזה ּומכּפלת ּכפּולה ְְְֵֶֶֶֶָָָָֻּגדֹולה
ּדברי  הּנה ּברּבים הּלּמּוד ידי ועל ּומקֹום, זמן ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּבקביעּות
אצלֹו, נפׁשי קנין היא והּתֹורה ּבנפׁשֹו, נקנים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּתֹורה
טֹובה  ׁשּגֹורם חסדים ּוגמילּות צדקה מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּומקּים
ּכל  חסרים ההתעּסקּות ּובהעּדר לזּולתֹו, ּגם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּגדֹולה
עלּבֹון  ּבׁשם זה נקרא מה מּפני אבל האּלּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמעלֹות
ּדעלּבֹון  ּתֹורה", ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם "אֹוי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָּדאֹומר

ּוכמאמר וחצּפא, ּבּזיֹון ב)הּוא עּמּוד לז ּדף "עלּובה (ּגּטין ְְְֲֲִִִַַַַָָָֻ
ּתֹורה", ׁשל "עלּבֹונּה וזהּו חצּופה, רׁש"י ּופרׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּכּלה",
אין  ּדלכאֹורה הּתֹורה, את וׁשלֹום חס ׁשּמבּזים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻהחצּפה
עּקר  הּוא ּבּתֹורה ּדההתעּסקּות הּדבר ּדאמת ּכלל, ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָמּובן
חּסרֹון, הּוא ההתעּסקּות והעּדר נפלאה, ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּגדֹול
ּגדל  מּובן הּמעלה ענין הפלאת ּדמרֹוממּות אמת ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהן
החּסרֹון  ענין הרי זה ּבכל אבל החּסרֹון, ענין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּפחיתּות
חס  לבּזֹות החצּפה ענין ׁשּכן ּומּכל הּבּזיֹון, ענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ההתעּסקּות  ּדהעּדר הּוא אי ּכן ואם הּתֹורה, את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוׁשלֹום
וחצּפה. ּבּזיֹון לידי ׁשּמביא הּתֹורה עלּבֹון הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבּתֹורה

הענין חּלּוקי א הרּבה ׁשּיׁש רֹואין אנּו ּדהּנה הּוא, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכאּלּו ּדיׁש ּובהנהגתם, ּבטבעם אדם ּבני ּבסּוגי ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָּדרּגֹות
וגם  וחכמה, ּתֹורה ּבעלי אינם ּבעצמם ׁשהם ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהגם
ּבזה  ויׁש ּגבֹוהה, ּבמעלה אינם והנהגֹותיהם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמּדֹותיהם
הם  ּבעצמם ׁשהם ּכאּלּו יׁשנם מדרגֹות, חּלּוקי ּכן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּגם
הנהגתם  היתה ּתֹורה יֹודעי היּו ואם יׁשרֹות, מּדֹות ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבעלי
מּפני  אּלא ּביֹותר, ּבטֹוב והנהגֹותיהם ּבמּדֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגם
פאר  זאיינען זיי ּביֹותר, והתגּׁשמּו התעּבּו הידיעה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהעּדר

מּדֹות  ּבעלי ּבטבעם ׁשהם ּכאּלּו ויׁשנם ּגיווארין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּגרעּבט
יׁש ּבכללּות הּנה זה ּובכל ערף, ּוקׁשי לב אּבירי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹקׁשֹות,
"א  אדם ּבני ּבלׁשֹון הּנקרא ּכללי, טֹוב רגׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם

ּגעפיל" והּמצות כב איידעלין אצלם, יקרה והּתֹורה , ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּומכּבדים אצלם, חׁשּוב מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּתֹופסים
ּתֹורה, ּפי על ׁשהּוא ּכמֹו טֹובֹות מּדֹות ּבעלי ְְְֲִִִֵֶַַַָּומיּקרים
ּבקרּוב  אליהם ׁשּמתקרבים קרֹובים ועּתים זמּנים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָויׁשנם
יקר  חכמים לתלמידי ּׁשּמתקרבים מה ּגּופא וזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּגדֹול,
מתלּמדים  ׁשֹונים ּובענינים ּבמאד, להם ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹוחׁשּוב
הּזמן  ּובמׁש טֹובֹות, מּדֹות ּומּבעלי חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמהּתלמידי
ּובאפן  ּבעניניהם, נמׁשכים הם הרי ערּכם לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹהּנה
מׁשּתּדלים  הם הרי ּבמעׂשיהם ּגם הּנה להם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהאפׁשרי
חכמים  הּתלמידי ׁשל הנהגֹותיהם ארחֹות לפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהתנהג
ּבטבע  ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו טֹובֹות, מּדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָּובעלי
ידּועים  ּוזמּנים ּבעּתים הנהגֹותיהם ּבאפן אדם ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכּמה
ּבאפן  ׁשהם טֹובים, וימים נֹוראים ּבימים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּׁשנה,
ויׁש ׁשמים. ּביראת ּומּצבם מעמדם ׁשהּוא מּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
הּמצות  וקּיּום ּתֹורה מעניני יֹותר רחֹוקים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו
ּתֹורה  ּבני ׁשאֹוהבים אּלּו יׁש ׁשּביניהם והגם ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמהּנ"ל,
ּתֹופסים  אלקים ויראי חכמים, לתלמידי ּכבֹוד ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵַָָֹונֹוהגים
מתקרבים  אינם מקֹום ּומּכל אצלם, חׁשּוב ְְְִִִֵֶָָָָָָָמקֹום
מתקרבים  ידּועים ּובזמּנים רחֹוקים לעּתים רק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָאליהם,
איזה  ּבהם ּפֹועל לפעמים ואם חכמים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלתלמידי

הּמצות,התעֹורר  ּבקּיּום ּגם ולפעמים טֹובה, ּבהנהגה ּות ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹ
היה, ּכלא והיה ועֹובר וחֹולף מאּתם נׁשּכח ּבמהרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹאבל
ההרּגׁש אצלם ונחלׁש ׁשּנתעּמם לפי הּוא הּדבר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוטעם
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אּפגיׁשוואכט  אּון פארטעמּפט איז זיי ּבא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָּפנימי,
ּבסּבת  הּבא איידעלקייט, פּון ּגעפיל ּדער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּגיוואהרין
ּכל  אֹותם מעּבה ׁשּזה ּבׂשרים, ּתענּוגים אחרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהמׁשכתם

הּוא  ענינם וכל הרּוחני, ענין ּכל מאּתם ׁשּנׁשּכח עד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּכ
ּגּופנים. והנאֹות ְֲֲִַַָָּבתאוֹות

חלק  מקיף. בבחי' עליו נשאר אלא לגמרי, הטוב מסתלק אין לתומ"צ במנגדים גם
בחומריות. ההתקשרות מפני הבת־קול, שומעת אינה שבגוף הנשמה

‰p‰Â החּיים אחרי נמׁשכים ׁשהם ׁשהגם ּכאּלּו יׁש ¿ƒ≈ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעת  הרי זה ּובכל ׁשֹונים, ּבתענּוגים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּבׂשרּיים
ּדגם  והגם חכמים, לתלמידי להתקרב ּבאים העּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמן
ּבתכלית  והם רּוחני, רגׁש מּכל רחֹוקים הם הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבבֹואם
יׁש לבבם ּבפנימּיּות הּנה מקֹום מּכל ּביֹותר, ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָהּקרירּות
צּוא  ּגיפיל א פראן זיי ּבא איז עס יקר, ׁשל  רגׁש ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלהם

פּון  ּבני כג איידעלקייט ּומכּבדים ׁשמים, ויראת ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
קׁשּורים  ׁשהם ּכאּלּו ויׁשנם טֹובֹות. מּדֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּתֹורה
ׁשמים, ויראת לתֹורה ׂשֹונאים והם רע, מיני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבכל
ּכאּלּו ויׁש אלקים. ויראי חכמים הּתלמידי את ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּומבּזים
להיֹות  יכֹולים היּו הם ּבאׁשר מהּותם ּבעצם הם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
ּתֹורה  לבני להתקרב יכֹולים והיּו לגמרי, אחר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבאפן
ּתֹורה  ּבני מחּבבים הם ּבפנימּים ּכי ׁשמים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָויראת
לא  ּבסביבה להיֹותם ורק מצוה, ּבׁשֹומרי ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּומיּקרים
ּומּזמן  עֹוׂשים", רעים חברים "הרּבה ּוכמאמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָטֹובה,
ויֹורדים  ּומצוֹות מהּתֹורה מתרחקים הם הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָלזמן

ּד אל מּדחי לּצלן אל רחמנא מנּגדים ׁשּנעׂשים עד חי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ויראי  ּתֹורה הּבני את ורֹודפים וׂשֹונאים ּומצוֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּתֹורה
ּכל  ואחר וחצּפה, ּבעּזּות הּתֹורה את ועֹולבים ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָֹֻאלקים,

עדן נׁשמתֹו רּבנּו אֹומר הּתניא]זה יא [ּבספר ּפרק סֹוף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשאר  לבּדֹו הּוא ׁשּבנפׁשֹו ׁשהרע לֹו, ורע רׁשע  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּדגם
הּגׁשמּיים  הענינים אחרי המׁשכתֹו ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבקרּבֹו,
ונׁשאר  נסּתּלק אׁשר עד הּטֹוב על ּכ ּכל ּגבר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהחמרּיים
ּבכל  ּכרצֹונֹו ּומנהיגֹו ּבהּגּוף וׁשֹולט הּמֹוׁשל לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהרע
נׁשאר  ׁשהּטֹוב הּוא ה' מחסד הּנה זה ּובכל רע, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמיני
חּלּוקים  יׁש ּובזה מלמעלה. עליו מּקיף ּבבחינת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעֹומד
ּבּמּקיף  רק הּוא אֹו הּקרֹוב ּבּמּקיף נׁשאר הּוא ְִִִִַַַַַַָָאם
מי  הּנה ולזאת לגמרי, הּטֹוב נסּתלק לא אבל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹהרחֹוק,
וירד  ּומצוֹות, מּתֹורה לגמרי רחֹוק לּצלן רחמנא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
רע  מיני ּבכל והּׁשפלּות הּפחיתּות ּבתכלית לּצלן ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָרחמנא
יכֹול  הּוא ּגם הּנה מקֹום מּכל ּומצוֹות, הּתֹורה ְִִִֵֶֶַַָָָָנגד

ּדלּבא  מעּומקא ּתׁשּובה ידי על ה' אל והּנה כד להתקרב . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּסּבה  הּנ"ל, אדם ּבני ּדרּגֹות ּבחּלּוקי האּלּו הירידֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכל
ענין  היה ואם ּבּתֹורה, ההתעּסקּות העּדר הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלזה

למיהוי  ּכדבעי ּבּתֹורה ירידֹות כה ההתעּסקּות היה לא , ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשל  הּתֹועלת מהּו מּובן אין לכאֹורה ּדהּנה ּכזֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוׁשפלּות
מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם "אֹוי ואֹומר הּמכריז קֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבת
הּתׁשּובה, על לעֹורר הּוא ענינֹו עּקר ּדהרי ּתֹורה", ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשל
מהּו הּבתֿקֹול ּכרּוזי ׁשֹומעים אינם אדם ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוכאׁשר
ּׁשּבני  מה זה ּדהּנה הּוא, הענין א ההכרזה. ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹועלת
רק  הּוא הּבתֿקֹול ׁשל ההכרזה ׁשֹומעים אינם ְְִֵֶַַַַַָָָָָאדם
וגּסּות  הּגּוף ׁשחמרּיּות ּבּגּוף, ׁשּמלּבׁש הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבחלק
הּנׁשמה, אֹור על ּומסּתירים מעלימים הּבהמית ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָהּנפׁש
ׁשֹונֹות  ּוטרדֹות עֹולם לעניני ההמׁשכה לזה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָונֹוסף
ּובפרט  וההסּתרים, ההעלמֹות את ּומחּזקים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמגּדילים

הׁשּג ּבלא היתה ׁשהדרכתם ׁשמים ּבאּלּו יראת ׁשל חה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפֹועל  העֹולם ּגׁשמּיּות ׁשעניני קרירּות, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּובהנהגה
ּומּפני  ּביֹותר, חמרּיים ונעׂשים ׁשּמתעּבים ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעליהם
הּנה  ּבאמת אבל העליֹונים, הּכרּוזים ׁשֹומעים אינם ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזה
לפי  הּוא אּלא ׁשּלמעלה, הּכרּוזים ׁשֹומעים ׁשאין זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין
ּבהתקּׁשרּות  ּבהם ּומקּׁשרים אחרים ענינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻׁשּׁשֹומעים
ּדהתקּׁשרּות  והינּו נרּגׁש, אינֹו ּכאּלּו הּוא לזאת ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹעצּומה,
ּכמֹו והּמׁשל, הרּוחני. ההרּגׁש על מתּגּבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחמרּיּות
טרּוד  הּוא ּדכאׁשר אדם, ּבני ּבטבע ּבמּוחׁש רֹואין ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו
יֹום  לעמד יכֹול הרי ּבמאד, ּבֹו וׁשקּוע ענין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹּבאיזה
עליהם  ׁשכח ּוכאּלּו וׁשנה, ּוׁשתּיה אכילה ּבלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹויֹומים
ּדבאמת  ולׁשּתֹות, לאכל חפץ אינֹו טרדתֹו ּדבזמן ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלגמרי,
להיֹותֹו אּלא ולׁשּתֹות, לאכל חפץ ׁשּלא זה אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹהרי
ּבכסף  ּכלל הרּגיׁש לא הרי הּגדֹולה ּבטרדתֹו מאד ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹקׁשּור
עצם  ּדגדל ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ּוׁשתּיה, האכילה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹוהכרח
הרּוחני  ההרּגׁש על מתּגּבר ּבהחמרּיּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָההתקּׁשרּות

מּיׂשראל. ואחד אחד ּבכל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָׁשּיׁשנֹו

תומ"צ, – השמן הגוף, – הפתילה בנר, דברים ג' מצוה. נר ע"י ער, ולבי ישנה אני פי'
לאלקות. תשוקה תהיה לנה"ב גם ה', אהבת אש ע"י המדות. זיכוך – האור

e‰ÊÂב)ּדכתיב ה, הּׁשירים ער"(ׁשיר ולּבי יׁשנה "אני ¿∆ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
ּומּצבֹו מעמדֹו לפי מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו',
ּכי  אם ׁשמים, ּוביראת הּמצות ּבקּיּום הּתֹורה ְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹּבלּמּוד

למיהוי  ּכדבעי אינֹו הּוא הּגלּויים לּבֹוכו ּבכחֹותיו אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹ
וכדאיתא  ּכנסת כז ער, "אמרה ּבמקֹומֹו, רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

רּבֹונֹו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני אני יׂשראל עֹולם! ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
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יׁשנה  אני חסדים, לגמילּות ער ולּבי הּמצות מן ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹיׁשנה
איתא  יׁשנה" ּד"אני לעׂשֹותן", ער ולּבי הּצדקֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָמן
הּכחֹות  ּדכל לׁשנה, נמׁשל הּגלּות ּדזמן ּבגלּותא, – ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּבּזהר
ער", "ולּבי אבל ּובהעלם, ּבהתעּלמּות הם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָוהחּוׁשים
ׁשּצריכים  רק ער, הּוא הּיהדּות נקּדת ׁשהּוא הּלב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֻֻּדנקּדת
ידי  על והּוא הּגּלּוי, אל ההעלם מן ּולהֹוציאֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַלעֹוררֹו
נר  "ּכי ּוכתיב ועּכּובים, והּמניעֹות ההעלמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהסרת
ׁשמן  ּדברים, ג' יׁש ּבּנר והּנה וגֹו', אֹור" ותֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמצוה
ּבהּפתילה  הּנאחז האׁש ידי על ּבא ּדהאֹור ואֹור, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָּופתילה
ּדכל  להיֹות, מכרחים ׁשניהם ּופתילה והּׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻוהּׁשמן,
הּמאיר  אֹור ׁשּיהיה ּדבכדי הּׁשני, אל מכרח מהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד
האֹור  טיב ענין וכל ּכאחד, ׁשניהם ידי על ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
והּפתילה  הּׁשמן ּבטיב ּתלּוי יֹותר ּבבהירּות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּיאיר
ּוׁשמנים  ּפתילֹות יׁשנם ולכן ּומזיגתם, הרּכבתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּובאפן
ּדֹולקים  ׁשאינם לפי ׁשּבת ׁשל נר ּבהם מדליקין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין
על  הּוא האֹור ּפעּלת ׁשּיהיה וׁשמן הּפתילה וחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻיפה,
הּוא  ּדהּגּוף הּוא ּברּוחנּיּות וענינֹו ּדוקא, האׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָָידי

ּכתיב ּדהּנה ּומצוֹות, ּתֹורה הם וׁשמן (קהלת הּפתילה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ח) אל ט, ראׁש על וׁשמן לבנים בגדי יהיּו עת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּבכל
יֹוחנן  רּבן "אמר ּבמקֹומֹו, רּבה ּבמדרׁש ואיתא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָיחסר",
ּובמעׂשים  ּבמצוֹות אּלא מדּבר אינֹו הּכתּוב ּכל זּכאי, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבן
וׁשמן  העברֹות, מן לבנים בגדי יהיּו עת ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָטֹובים,
ּוכׁשם  טֹובים", ּומעׂשים מּמצות יחסר אל ראׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹֹעל
ּבהּׁשמן  ּתלּוי ּובהירתֹו האֹור טיב הרי הּגׁשמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדבּנר
נׁשמת  ה' "נר ּדכתיב הּנׁשמה ּבנר הּנה כן ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּופתילה,

ּב עדן נׁשמתֹו רּבנּו ואמר הּתניא]אדם", יט,[ספר ּפרק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנר  ּכאֹור למׁשל היא נׁשמתם אדם הּקרּויים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיׂשראל
הּנׁשמה  ּדנר והינּו ּבטבעֹו, למעלה ּתמיד ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמתנענע

ּבהּׁשמן  ּתלּוי הארתּה וטיב למעלה, לעלֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָטבעּה
ׁשהם  מעׂשּיֹות הּמצות ּבקּיּום הינּו ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּופתילה

ּוכׁשה  ּגׁשמּיים ּבדברים ּבּגּוף,מלּבׁשים מלּבׁש ּוא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֻֻ
העבֹודה  הּוא והאֹור הּׁשמן, ׁשּזהּו הּתֹורה ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָּובלּמּוד
"ּונׁשמֹות  ּכתיב ּדהּנה הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור ׁשּפֹועל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּבּלב
ׁשּתי  ּבֹו יׁש מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל עׂשיתי", ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאני
האלקית  ּדהּנפׁש הּבהמית, ונפׁש האלקית נפׁש ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹנפׁשֹות,
והּנפׁש ּומצוֹות, ותֹורה לאלקּות ּתמיד נמׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹהּוא
וחֹומד  והחמרּיּות הּגּוף לעניני הּוא המׁשכתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּבהמית
ּבהּנפׁש לפעל הּוא האדם ועבֹודת עֹולם, עניני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
וזהּו לאלקּות, ּותׁשּוקה רצֹון לֹו יהיה הּוא ּדגם ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹהּבהמית
רז"ל  ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּדכתיב
על  ּדהאדם והינּו הרע", ּוביצר טֹוב ּביצר ,יצרי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"ּבׁשני
זֹו ׁשּבּלב ּובעבֹודה ּומצוֹות, ּבתֹורה ויגיעתֹו עבֹודתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָידי
נמׁש יהיה הּוא ּדגם הּבהמית ּבהּנפׁש יפעל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּתפּלה,
ׁשּיהיה  ּובכדי מאירה, נׁשמתֹו נר הרי ואז ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹלאלקּות,
האהבה  אׁש רׁשּפי ׁשהּוא ּדוקא, האׁש ידי על הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹור
ּובהירּותּה ּבכלל הּנר אֹור ּדלקת ּכי וידּוע ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹלאלקּות.
הרי  טֹוב אויר ּדבמקֹום והּסביבה, ּבהאויר ּתלּוי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָּבפרט
למרחֹוק, ּגם אֹורּה ּומּגיע טֹוב ּבכי מאיר ּדק נר ְְִִִֵֵֵַַַַַָָּגם
אינֹו אז וגם יֹותר, ּגדֹול נר צריכים ּגס ׁשהאויר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּובמקֹום
ּביֹותר  ּגס ׁשהאויר ּובמרּתף לֹו, ּבהּסמּו רק ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמאיר
מעּפׁש הּוא ׁשהאויר ּובמקֹום ּגדֹולה, מדּורה ְְְְְֲִִִֶָָָָָֻצריכים
אׁש להכניס ּתחּלה ּוצריכים האֹור, את ּדֹוחה הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָהּנה
המעּפׁש האויר ׁשל והּגּסּות העביּות את ּומכּלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׂשֹורף
האֹור, את ּבֹו מכניסין ּכ ואחר האֹור, את ידחה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

הרּבה. חׁש ּדֹוחה אֹור מעט הּנה ְְְִֵֵֶֶַַָֹואז

האויר  טהרת ר"ל. למחלות סיבה – מעופש אויר יו"ד. אור באויר, תלוי הנשמה אור גילוי
וספיקות. הלב טמטום הרע, את ששורף ה' דבר אש ע"י –

‰p‰Â אֹור ּדגּלּוי ּברּוחנּיּות, ּגם יּובן הּזה הּמׁשל ּככל ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָָ
ּב ּתלּוי הּנׁשמה עביּות ּדנר יׁשנֹו וכאׁשר האויר, ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

ּדהעביּות  והינּו האויר, את מקלקל עּפּוׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוגּסּות
נרּגׁש ׁשאינֹו הּטֹוב האויר על מתּגּבר העּפּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוגּסּות
ונעלם  מכּסה ׁשהּוא אּלא יׁשנֹו הרי ּבאמת אבל ְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻּכלל,
אֹותֹו מּקיף העפרּורית ׁשל וגּסּות ׁשהעביּות לפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּבמאד
והּנה  ּכלל. להתּגּלּות מקֹום לֹו נתֹון מּבלי ּופּנה צד ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָמּכל
הּיּו"ד  ׁשל ּדהאֹור יּו"ד, אֹור ּתבֹות ראׁשי הּוא ְֲִֵֵֶַָָאוי"ר
מּיׂשראל  ואחד אחד ּבכל ּדיׁשנן הּיהדּות נקּדת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
עצם  הרי הּנ"ל אדם ּבני סּוגי ּכל ּכי ּבהּסביבה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתלּוי
ּבּה נמצאים ׁשהם ׁשהּסביבה אּלא טֹוב, הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמהּותן
ּכן  אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין ּוכמאמר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמנּולּתן,
האמת  על מכּסה ׁשטּות ּדהרּוח ׁשטּות", רּוח ּבֹו ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָנכנס

ּבלא  אֹו ּבעׂשה ה' מצוֹות על ּבעברֹו ּגם ּכי לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּדנדמה
מאלקּות  להּפרד וׁשלֹום חס ּכי ּביהדּותֹו, עֹודּנּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתעׂשה
אפן, ּבׁשּום יהּודי ׁשּום יעׂשה לא זה מהּיהדּות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹולצאת
ּבה' אמּונתֹו ּבעד מּמׁש ּבפעל נפׁשֹו למסר ְְְְֱִַַַַַָָָֹֹּומּוכן
אּלא  היא ׁשלמה יהדּותֹו נקּדת ּכי ,יתּבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻּובתֹורתֹו
העביּות  ּבסּבת והּוא מאירה, ּבלּתי הּנקּדה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻׁשאֹורּה
סּבה  הּוא מעּפׁש ּדאויר וידּוע ּומסּתיר, המכּסה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָֻוהּגּסּות
רחמנא  ּגֹורם ּובעּקר לּצלן, רחמנא ׁשֹונֹות ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָלמחלאֹות
לבד  הּנה לּצלן, רחמנא זֹו חלי ּדענין ּומּגפה, ּדבר ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּצלן
ועּקרי  מתדּבקת, מחלה היא ּביֹותר קׁשה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזאת
הּוא  וכן האפׁשרי, ּככל האויר את לטהר הּמה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעצֹות
והּגּסּות, העביּות את להסיר הּוא ׁשהעּקר ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּברּוחנּיּות,
ּבהמּיּות  ּדיא אּון ּגראּבקייט ּדי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָאראּפנעמען
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הּוא כח פּון  ענינם ּדכל ּכאּלּו ּדיׁשנם ּבׂשרים, ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּתאוֹות
ּומגּסים  מעּבים ׁשּבזה והּדֹומה ּפה נּבּול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבדּבּורי
האׁש, ידי על הּוא האויר וטהרת האויר, את ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָּומקלקלים

ּכתיב כט)ּדהּנה כג, נאם (ירמיהּו ּכאׁש דברי כה "הלֹוא ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָֹֻ
רז"ל ואמרּו סלע", יפצץ ּוכפּטיׁש ב)ה', נב, "אם (סּכה ְְְְִִֵַַַַָָָֹֻ

מ  ּב הּוא ּפגע אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה נּול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
הּיצר  סרסּורי ּדׁשני מתּפֹוצץ", הּוא ּברזל ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַנּמֹוח,
ׁשּסֹוגר  עינים, אחיזת וענינֹו הּטמטּום, הּוא האחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרע
ּומרּבה  ּומצוֹות, ּדתֹורה הּטֹוב לראֹות מּבלי העינים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָאת
ּומחטיאֹו ּבׂשרים ּבתאות רעים צּיּורים להאדם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָלצּיר
ּברצֹון  ּכ ואחר ּבאנס ּתחּלה ׁשֹונים, אפנים ְְְְְֳִִִֶַַַָָָָָֹּבכּמה
קלּפת  וזהּו ּומׁשעּבדֹו, ּומחֹו לּבֹו ׁשּמטמטם עד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹּובענג,
והב' ּכאבן. קׁשים לּצלן רחמנא נעׂשים ּומחֹו ּדלּבֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאבן,
עם  ּברזל ּבגימטרּיא עמלק, קלּפת ׁשהּוא הּספקֹות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
ענין  ּכל על ּכי ּדבר, ּבכל ספק להּטיל ּדענינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּכֹולל,
אז  זאגט "ווער ואֹומר ׁשֹואל הּוא ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹאלקי

אזיי" איז ּגדֹולה,כט עס וחצּפה ּובהעזה ּבקרירּות והּוא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻ
ּכאׁש", דברי כה "הלֹוא וזהּו ּתֹורה, הּוא לזה ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹוהעצה
אפן  ב' לגמרי, ּומכּלה ּדׂשֹורף א' האׁש, ּבטבע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה
הּנה  ּתכף נדלק ׁשאינֹו ּובדבר ּגדֹול, ּבתקף הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׂשרפתֹו
ּבמקֹום  ּדֹולק אם ּגם ג' ׂשרפתֹו, ּתקף יתּגּדל ּבֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנאחז

רחֹוק, ּבמקֹום ּגם האׁש נאחז ּפתאֹום לפתע הרי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ד' האׁש, לפני רחֹוק מקֹום אין אז רּוח ּכׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָּובפרט
ּדבר  ּכמֹו זה ואין ּומכּלה, ׂשֹורף הּוא ׁשּבֹוער מקֹום ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָּבכל
ּובהתּפּׁשטּותֹו וחזק רב הּוא ּבעּקרֹו אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּמתּפּׁשט
ואֹורֹו האׁש חם ה' ּבׁשוה, הּוא מקֹום ּבכל אּלא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמתמעט,
מגּלה  ז' חרדה, מּטיל ּבטבעֹו ו' ּביֹותר, למרחֹוק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּגיע
לילה  ּובן קּיּום לֹו אין ּגׁשמי ּדבר ּכל ּכי האמת, ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
ּדלּמּוד  ּבּתֹורה, ּברּוחנּיּות יׁשנם האּלּו הענינים וכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָאבד,
ּבתקף  הּוא ּוׂשרפתן הרע עניני ּכל ּומכּלה ׂשֹורף ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּתֹורה
ּבעֹוד  ׁשּילמדּו ּגֹורמים אחד ּבמקֹום ּוכׁשּלֹומדים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָעצמי,
ּפנימי  ּבחּיּות הּוא הּלּמּוד ּכאׁשר ּובפרט ְְְְֲִִִִֶַַַָמקֹומֹות,
למרחֹוק  מתּפּׁשט והחם האֹור ּדאז הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּדפנימּיּות
הּוא  העּקר ּכי האמת את ּומגּלה ׁשמים יראת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומרּבה
ענין  עּקר ּדכל יׂשראל", ּוׁשמע "הסּכת וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹאלקּות.
ּדער  זיין זאל עס ה"ּׁשמע", להיֹות הּוא ְְֲִֶֶַַַָָָהעבֹודה
ּדער  הערין ּדער זע זאל עס יׂשראל, ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָּדערֿהער

על ל יּו"ד  והּוא ה', עם ּבכל ּדיׁשנֹו הּיהדּות נקּדת ׁשהּוא ,ְְְְְֲֶֶַַַַַָֻ
יֹום  ּובכל הּברית, הכרת זה ועל ּבּתֹורה, ההתעּסקּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָידי
חזק  להיֹות ּבברית עּמֹו ּבאת הּיֹום ּכאּלּו ּבעיני ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָיהיּו

רז"ל ואמרּו ּבּתֹורה, ההתעּסקּות זרה ּבעבֹודת (עבֹודה ְְְְֲֲִַַַַַַַָָָָָ

ב) לֹו".יט, מצליחין נכסיו ּבּתֹורה העֹוסק ְְִִֵַַָָָָָ"ּכל
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של.כח. והבהמיות הגסות את כך.כט.להסיר שזה אומר ישראל,ל.מי של וקליטה) (הפנמה פנימית השמיעה שתהיה
ה"יו"ד". שיופנם

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.‚ ‰ÓÈ˘¯
אאמו"ר  כ"ק הוד של הקדושה משיחתו (קטע
אור  ליל אלול, י"ז של ברכות' 'שבע בסעודת הרה"ק
אל  המיוחד לניגון בהנוגע תרנ"ז, אלול, ח"י ליום

מיכ  רבי מורנו הצדיק לפני אותו שניגן מזלוצ'וב עלע
 נ"ע) הבעל־שם־טוב

תרנ"ז. אלול י"ז
ממסדרי  אחד היה מזלוצ'וב מיכעלע ר' הצדיק

נ"ע. הבעל־שם־טוב לפני הניגונים
מנגנים  גרוסמן אשר ור' מרדכי יעקב ר' הרב  
מזלוצ'וב, מיכעלע רבי להצדיק המיוחס הניגון את
ומנגן  סגורות קדשו עיני הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד
על  נגררות ודמעותיו ובדביקות, בלחישה עמהם

לחייו.
 יפה זכריה ב"ר מענדל ר' החסידי האברך
 כלי־זמר בעלי מבחירי ושנים  מיקטרינוסלב 

בכינורותיהם  המנגנים את מלווים מויטבסק, שבאו
שהרעיש  מה הניגון, לתנועות מתאים דממה, בקול
בחדר  צפופים. והעומדים המסובים לב  מיתרי את
בחרדת  נהדר והמחזה איש, אין כאילו הס הושלך

והדרתו. קודש
בכל  הניגון, את ניגנו זה אחר בזה פעמים שלש
קולם, את ובכינור בפה המנגנים הגביהו ופעם פעם
בהגבהת  היא מהניגון ובבא בבא כל אשר זה על נוסף

הקודמת. הבבא לגבי הקול
את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פתח לנגן, כשכלו
במשקה, והעומדים המסובים את וכיבד קדשו, עיני

לומר: ויואיל
הבעל־שם־טוב  קראו זה ניגון אשר בידינו קבלה

רבים". רחמים התעוררות "ניגון בשם נ"ע
אאזמו"ר  כ"ק הוד  אבי לי אמר זה, ניגון על
מאביו  ששמע ממה בידו שקבלה  מוהר"ש אדמו"ר
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זקנו  כ"ק בשם  צדק' ה'צמח אדמו"ר כ"ק הוד 
ממזריטש  המגיד הרב  ממורו שקיבל הזקן, אדמו"ר
ציווה  ההסתלקות שלפני מעמד, באותו נוכח שהיה
רחמים  התעוררות 'ניגון את לנגן הבעל־שם־טוב
מזלוצ'וב, מיכעלע רבי הצדיק שחיבר רבים'

לומר: הבעל־שם־טוב הואיל לנגן וכשסיימו
¯È˘È˘ ÈÓÂ ÔÎÈ‰ ,È˙Ó ,ÌÎÈ˙Â¯Â„Ï ÁÈË·Ó È‡
˙Â¯¯ÂÚ˙‰· ÌÈ·¯ ÌÈÓÁ¯ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ Ï˘ ‰Ê ÔÂ‚È
- ,ÚÓ˘‡ Â· ‡ˆÓ‡˘ ÏÎÈ‰ ÏÎ· È¯‰ ,‰·Â˘˙ Ï˘
˙ÂÓ˘Ï ˙Â¯Â˘·Â ˙ÂÚÈ„È ÌÈ¯È·ÚÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ Ì˘È
ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚ‡Â ‰¯È˘Ï Û¯Ëˆ‡Â -

‰·Â˘˙‰ŒÈÏÚ·.

* * *

גדולה, בחדוה היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
כל  את בריקוד הוא שמכבד להכריז והואיל
כל  עם 'לחיים' כוס לשתות אותם ומבקש הנמצאים,
הוא   כנהוג במחול לצאת מקום ומאפס הפירושים,

מקומו. על ירקוד אחד שכל מציע
הוד  בקשת את ממלאים והעומדים, המסובים
'לחיים' וקריאות נפש, באוות הרה"ק אאמו"ר כ"ק

נ  פתאום עבר. מכל החסיד נשמעו של קולו שמע
וכל  שמחה, במצהלות הופמן ליב יהודה ר' המקובל
חברו  כתף על יד ויתנו ממושבם עמדו המסובים

וירקדו.
לומר: אאמו"ר כ"ק הוד הואיל לרקוד, כשכלו

 מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק  אאמו"ר כ"ק
 המיוסדים הניגונים רוב של נשמתם את לי הסביר

להתוכניים  של 93כוונתו ותוכנו נשמתו את ובתוכם 
לרבי  המיוחס רבים" רחמים "התעוררות ניגון
היא  הניגון של הנשמה לאמר: מזלוצ'וב, מיכעלע

אנכי" רוח קשת הוא 94"אשה הניגון של והתוכן
הוי'" לפני נפשי את רוח 95"ואשפוך קשת "אשה .

אלא  דאצילות, מלכות ישראל, כנסת על מוסב אנכי"
בלבד, ושמחה חדוה היא האצילות בעולם שזה שכמו
מכנסת  הנמשכות ישראל בנשמות למטה ואילו
של  הענין שייך האצילות, בעולם שהיא כפי ישראל

ממש  רוח" הוא 96"קשת הניגון של שהתוכן הרי ,
רחמים  ה"התעוררות הוי'", לפני נפשי את ה"ואשפוך
ישראל  שבכנסת והשמחה החדוה את להמשיך רבים"

ישראל. בנשמות שמחה שתהיה

כ"ק  הוד ממשיך  מבטיח הבעל־שם־טוב
ניגון  כשישירו  הקדושה שיחתו את הרה"ק אאמו"ר
בהתעוררות  יעזור תשובה, של התעוררות מתוך זה
ההכנה  התחלת אלול, ח"י כבר והיום רבים, הרחמים

ראש־השנה  "ניגון 97לעבודת את ונשיר הבה ,
תשובה. של בהתעוררות רבים" רחמים התעוררות

.‰ ‰ÁÈ˘
הגדול  עד ביותר מהקטן המקיף שם הוא 'חינוך'
מדריך  שהאדם להדרכה היסוד הוא ו'חינוך' ביותר,

עצמו. את
רק  אמור שזה 'חינוך' במלה מבין הסתמי העולם
בשנות  ילדים והדרכת ובנות, בנים ילדים, כלפי
גם  'חינוך' במלה מבינה חב"ד חסידות התבגרותם.
שהאדם  מה פירושה ו'הדרכה' מבוגרים, אנשים

עצמו. את להדריך צריך
'שער  את מתחיל שהוא לפני  הזקן רבנו  הרבי

'יחו  של הענינים את להסביר והאמונה', דא היחוד
החינוך. בענין מאמר כותב עילאה', ו'יחודא תתאה'

להגיע  האדם יכול ברוך־הוא, הבורא בעבודת
וכמאמר  אלקית, בעבודה ביותר הנעלות לדרגות

אברהם 98הידוע  אבותי, למעשי מעשי יגיעו מתי
ויעקב. יצחק

לעבודת  ובנפשו בלבו עצמו את המוסר יהודי כל
תתאה', 'יחודא של לדרגה להגיע יכול הבורא,
'יחודא  של לדרגה מגיעים תתאה' 'יחודא וממדריגת

עילאה'.
לדרגה  ובמיוחד תתאה' 'יחודא של לדרגה להגיע
הדרכה  על־ידי רק זה הרי עילאה', 'יחודא של
רק  להיות שיכולה הדרכה עצמו, את מדריך שהאדם
בשנות  החינוך רק לא החסידי, החינוך לה קדם אם
שמשמעו, מבוגר, אדם של החינוך אלא הילדות,
הגדולה  הלב  בתשומת דבר כל על מסתכל שהוא
מאוסות  כמה עד עצמו, את למדוד כדי ביותר
יפות  כמה ועד האדם, של הלא־טובות תכונותיו

האדם. של הטובות התכונות וטובות
הלב  שימת היא מבוגר של החינוך משמעות
על  והן המעלות בעלי על הן האדם, של התמידית
יהיה  שהחסרון אותו המביא דבר החסרונות, בעלי
שאיפה  מתוך להעריך המעלה, את ואילו עליו. מאוס

זו. מעלה לרכישת פנימית
והטיפשות  הקטנות על לב  בתשומת ההתבוננות
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בלב " ואחד בפה ה"אחד על הכבוד", אחר "הרודף של
השקרניים, וחיוכיו הזולות חניפותיו צבוע, של
של  ריקנותו המגוחכים, וכזביו השקרן של מיאוסו
בראשיהם  הרוח, גס  של והתנפחותו הגאוה בעל
הגבירים  של העזתם המטופפים, ובצעדיהם הנטויים
כל   עצמם מכוח ה'משכילים' של חוצפתם יומם, בני
של  רגש והמתון, הישר במתבונן מעוררים אלה
עצמית  לבדיקה אותו ומביאים ותיעוב, בחילה
הרוחנית  הזוהמא מקוננת בו גם אם מסויימת:
שמץ  גם לשרש הכחדה כוח בו ומעוררים האמורה,

רעות. מידות של
טובים  למעשים האדם של והערכתו לבו שימת
לתוצאות  מביאה לגמרי, פשוט יהודי של אפילו

מאד. טובות

* * *

יהודי  לייב , יעקב ר' בשם יהודי היה בליובאוויטש
 יתום ילד בהיותו עוד גדול. ירא־שמים אך פשוט
 מליובאוויטש וויערסט כעשרים בראסאסנע, נולד
שנחרטו  מאמרים שני המלמד אברהם מר' שמע

בלבו. עמוק
הגמרא  מאמר א) הם: המאמרים המתפלל 99שני

מאמר  ב) כנגדו. שכינה כאילו עצמו שיראה צריך
יעקב 100הגמרא  בחור וכשאותו באמונה. ונתת נשאת

כחנווני  והתפרנס הבדחן אליהו של לחתנו נעשה לייב 
באמונה". ונתת ה"נשאת את קיים 

ישיש. אדם לייב  יעקב ר' כבר היה ילדותי, בשנות
היתה  ולאשתו לו לילדיו, חנותו את מסר ששים בגיל
[בית  שטיבל" "בנימינ'ס ליד קטנה דירת־חורבה
בהתנדבות, כשמש שימש בו בנימין], של הכנסת
עופות, במריטת אשתו ומעבודת מגנו והתפרנס

בשמחות. ועזרה שונים ירקות העמדת
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מהר"ש הרבי הסבא,
משכיל  תקופה, באותה החסידים מגדולי לאחד אמר
הנדפסים, החסידות ספרי בכל בקי שהיה חסידי
עליך  עמוקים: והסברים בביאורים חסידות ודיבר
תפילה  השמש, לייב  יעקב של תפילתו על להסתכל

שלך. ה'השכלה' מכל יותר שווה שלו אחת

סליחות. באמירת רבות בוכה היה לייב  יעקב ר'
ענה: בוכים? אתם מדוע לייב  יעקב ר' כששאלוהו:
המתאסף  הבוץ את מנגב אני בוכה, אינני חלילה,

השנה. כל במשך
תשובתו  על סיפר נ"ע ניסן ר' החסיד שלי המלמד
במאמרי  אבי: ואמר לאבי, לייב  יעקב ר' של זו
הפשוטים, היהודים את המשבחים והמדרש הגמרא

בגמרא  התבטאויות. שתי ריקנין 101ישנן אפילו כתוב:
במדרש  כרימון. מצות מלאים הריקין 102שבך, כתוב:

הן  ותשובות מצוות כרימון. תשובות רצוף שבכם,
הוא  פשוט ירא־שמים יהודי והשכלה, יראת־שמים
עצמית  בצורה מתבטא שזה אלא השכלה, בעל גם

פשוטה.
הוא  בוכה, הוא שאין לייב  יעקב ר' של תשובתו
הרי   השנה כל במשך שהתאסף הבוץ את מנגב רק
האמצעי, הרבי שאב־הסבא, הענין אריכות כל היא

של 103מסביר  בענין עמוקות השכלה בהסברות
דמעה" כנחל הורידי ציון, בת לי 104"חומת "היתה ,

ולילה" יומם לחם בנתר"105דמעתי תכבסי "אם ,
הבאה 106וגו' בכיה יש בכיה, ויש בכיה יש .

ויש המוח, ומכיווץ גדולה הבאה מהתרגשות בכיה
אין  אך התרגשות, ישנה זו בבכיה גם אכן הלב . מתוך
הדרגות  כל את מסביר אב־הסבא העיקר. היא
יודע  אינו הפשוט, היהודי לייב , יעקב ור' שבדמעות,
ואומר  הללו, ההשכלה והסברי הביאורים מכל
הוא  ואם חלילה, בוכה הוא שאין הפשוטה בשפתו
את  מנגב רק הוא בוכה, שהוא זה אין הרי בוכה, כן

הלכלוך.
הסבא  דברי לייב , יעקב ר' אודות הסיפורים שני
ניסן. ר' שלי המלמד לי סיפר אלה כל  אבי ודברי

דרך  ללמוד יש מחסיד, אפילו סיפור, מכל
ללמוד  צריכים רבי, של שמסיפור מכל־שכן בעבודה,

בעבודה. סלולה דרך
אבותי  כ"ק הקדושים, רבותינו העריכו כמה עד
טובה  הנהגה כל ביותר, הפשוט היהודי את גם נ"ע,
והם  ישראל, מעלות של טהור מעין אצלם היתה
ישראל  באהבת ביותר הפשוטים ליהודים התייחסו

מוגבלת. בלתי
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הרחק  לא לו, מצא - ראובן אליעזר ר' של בנפחייתו לפרנסתו ברוך השתכר בו בזמן עוד
משחר  שאהב כפי במחשבותיו, להתעמק - הפנוי בזמנו - היה יכול שבה מבודדת פינה מהנפחייה

למרגלותיה. שפיּכה הנחל על שהשקיפה בעצים מוסתרת גבעה זו הייתה ִֶָנעוריו.

היה  ראובן, אליעזר אצל ביקוריו בהזדמנויות בהתבודדות, מעוניין היה שברוך פעם בכל
רב  למחשבה חומר לו היה שעתה אלא כן, עשה עתה גם שם. ושוהה האמורה הגבעה לעבר סר
לא  זה היה  עז. רושם עליו השאיר הנפח, של הצעיר חתנו שאול, יצחק פעם. אי מאשר ֵיותר
שאול  שיצחק שלמרות העובדה בגלל גם כיֿאם ממנו, לו נודע שעליה החסידות דרך משום רק
ובהתנהגותו, בהשקפותיו לגמרי ועצמאי יציב כבר היה - שנים בארבע רק ממנו מבוגר היה

הצמאה. נשמתו לרוות דרך וביקוש חיפושים בשלבי עדיין אז היה שברוך בשעה

הנפח. של הבכירים חתניו שני לבין שאול יצחק בין השוואה לערוך ברוך מסוגל היה עתה
היה  שאול יצחק אבל רבים, חידושיֿתורה מהם שמע וברוך גדולים, למדנים היו הללו אמנם
בדעתו  כשעולה בנפחייה. בעבודתו והן לפסח הבית בהכנת הן לחותנו עזר הוא כלבבו. איש
שונה  לב, וטוב שמח תמיד והוא עבודה, כדי תוך מיד משמיעו הריהו נאה פתגם או תורה דבר

רצינות. של באווירה תמיד השרויים מגיסיו לגמרי

למדו  שניהם הישיבה. ראשי הגיסים, לשני בקשר נוספים לפרטים גם מתעניין ברוך
לנהר  שמעבר בישיבה למד מאיר זלמן ר' יותר, המבוגר החתן  בוויטבסק. בישיבות בצעירותם
מווילקומיר, יצחק ישראל רבי של בהנהגתו תחילה זו), גדה שנקראה כפי הקטנה", (ב"גדה
הנקראת  בישיבה למד השני, החתן לייב, משה ר' ואילו פלטיאל, רבי של בהנהגתו מכן ולאחר
דבורה". של נחמה "ישיבת בשם גם ידועה והייתה טעוויל", ב"ר נחום ר' של נחמה "ישיבת בשם

פרק  מהווה הישיבות, בתולדות נדיר דבר אשה, של שמה שנשאה זו ישיבה של תולדותיה
ואם  לעיר אחרֿכך שהייתה זו, בעיר וויטבסק. של היהודית ההיסטוריה של לא מעניין בישראל,

כולו  שהיה מסחרי מרכז שימשה וויטבסק השישי. לאלף שי"א שנת עד יהודים כמעט נמצאו
קומץ  שונים. פרי ופרדסי כרמים תבואה, של בתוצרת עשירה הסביבה לאֿיהודיות. בידים

רוחנית. מבחינה והן גשמית מבחינה הן ודל, עני היה בוויטבסק אז עד שגר היהודים

בוויטבסק. להתיישב יהודים סוחרים החלו מספרנו, לפי השישי, לאלף שי"א בשנת עוד
מספר  זו. בעיר היהודית ההתיישבות הרחבת המונעת מהממשלה, פקודה הגיעה מיד ברם,
ר' בשם יהודי בעיר השתקע שס"ה בשנת רק ביותר. מוגבל היה בעיר לדור שהורשה היהודים

חדשה. רוח בה שהכניס טעוול

תורה  חובבי היו נחמה ובתם דבורה אשתו נחום, ר' נחום. ר' בשם בן היה טעוול ר' לאותו
לעיל. שסופר כפי הבת, שם על שנקראה הישיבה את והחזיקו שפתחו והם כבירה, במידה

עלינו  כך משום טעוול. ר' של המעניינת משפחתו עם להכירנו כדי די אין שבאמור אלא
היהודית. בהיסטוריה מפואר לפרק גם נתוודע כך טעוול. ר' של לתולדותיו לחזור

על  שכנה זו עיירה לסגזש. מפראג דירתו העתיק נחום ר' בשם יהודי ש"ל. בשנת זה היה
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הפולני  האציל של מאחוזתו חלק והיוותה שבדיה, לבין תקופה אותה של פולין שבין הגבול
מפראג, שהגיעה למשפחה ובמיוחד סגזש, ליהודי בידידות התייחס זה אציל זינקוויטש. בנטש

והתרחבה. הלכה בסגזש היהודית והקהילה

והיה  קראקא, שליד לאחוזותיו משכנו את להעביר זינקוויטש החליט מספר, שנים כעבור
כ600ֿ יחד שכללו והחוות הכפרים כל על סגזש, בסביבת אחוזותיו את למכור לכן מעוניין
קונה  שימצא בבקשה בסגזש, היהודית הקהילה ראש שהיה נחום, ר' אל אפוא, פנה הוא נפשות,

לאחוזותיו.

הנסיכים  לאחד שייכות היו אז, של שבדיה בתחום מצויות שהיו הסמוכות, האחוזות
בהם  ולשהות  אלו באחוזותיו לפעם מפעם לבקר נוהג היה והלה קומברי, יוהן בשם השבדיים,
הפולני  האציל אחוזת את זה שבדי לנסיך להציע הרעיון עלה נחום ר' של בדעתו ממושך. זמן

אליו. נכנס ואז באחוזותיו , הנסיך של לביקורו נחום ר' אפוא , המתין, זינקוויטש.

נושאים  הנסיך העלה שהתנהלה בשיחה גדולה. בידידות נחום ר' את קיבל קומברי הנסיך
כעבור  אליו לבוא נחום ר' את ביקש הוא השיב. לא הקנייה הצעת על אך שונים,

שבועייםֿשלושה.

ר' התקבל הפעם קומברי. הנסיך אל שוב נסע מספר שבועות וכעבור לביתו. חזר נחום ר'
מיו  כשבית הקודמת, מהפעם ידידות ביתר -נחום הנוחיות במיטב מצויד עבורו, מוכן היה חד

יחד  האחוזות. של הרכישה בפרטי ברצינות איתו שדן הנסיך, עלֿידי נחום ר' התקבל ביום בו
מעוניין  שהנסיך ברור היה היהודים. על פירוט ביתר לו יספר נחום שר' הנסיך רצה זאת עם
את  לו לספר החל נחום ר' ביותר. קלושות היו אודותם שידיעותיו היהודים על הרבה לשמוע
"הייתי  - גדולה. לב בתשומת והקשיב ישב והנסיך אבינו, אברהם למן היהודית, ההיסטוריה כל
יותר  הרבה לשמוע רצוני "שכן - נחום לר' הנסיך אמר - ימים" כמה כאן שתשהה מאד מעוניין

לך". ידאגו שלא כדי כך, על למשפחתך להודיע שתשלח כן אם היה מוטב היהודים. על

לחם  ולהביא כך על להודיע ועוזרו, מלווהו שילם, ר' את לביתו ושלח לנסיך נענה נחום ר'
איתו  לקח לא מלכתחילה שכן הגוי, באחוזת לאכול רצה לא שכמותם אחרים ומאכלים וחמאה

מספקת. כמות

אמונתם  היהודים, על בשאלות רבות שעות ועיכבו יום מידי אליו נחום ר' את הזמין הנסיך
לא  נחום ר' סקרנותו. את עדיין סיפק לא - נחום מר' ששמע מה שכל היה ניכר חייהם. ואורח
מצידו  ביהדות כזאת בהתעניינות נתקל לא מעולם הזאת, התופעה פשר את להבין מסוגל היה

גוי. של

הביא  הוא בגדים. גם כיֿאם מאכלים רק לא איתו הביא משליחותו שילם ר' כשחזר
ומאכלי  יין גם איתו הביא ולכן בשבת, גם הנסיך במבצר ישהה נחום שר' העובדה את בחישוביו 
עשרה  שלש  בעל המיוחד, הזעיר הכובע את ובכללם נחום, ר' של השבת בגדי את ואף שבת,
ספרֿהתורה  את איתו הביא כן זהב. של "עטרה" בעלת לשבת המיוחדת הטלית ואת הקצוות,

ספרֿהתורה. הוחזק שבו הקטן ארוןֿהקודש עם יחד בביתו, נחום לר' שהיה הזעיר

ספרֿהתורה  הגירוש. גזירת בשעת מספרד שגורשה יהודית משפחה מצאצאי היה נחום ר'
רבים. דורות משך לבן מאב ועברו הספרדים , מזקניו בירושה אליו הגיעו הקודש וארון
נחום  ר' חושב. מעשה מעץ, באמנות עשוי היה וארוןֿהקודש כסף, בנרתיק נתון היה ספרֿהתורה
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"שנים  קריאת על נוסף זה, ספרֿתורה מתוך השבוע פרשת על לעבור חמישי יום בכל נוהג היה
הצהריים. אחר שישי ביום תרגום" ואחד מקרא

נח  לר' הגיע השבת ביום לכך. בהתאם והתנהג כבביתו, נחום ר' חש השבת בוא שליח עם ום
שלו  השבת בגדי לבוש כשהוא הנסיך אל הלך נחום ר' המבצר. אל המזמינו השבדי מהנסיך
כבוד  ביראת ממושבו הלה התרומם - הנסיך של חדרו אל בהיכנסו המיוחד. בכובע וחבוש
הרגיש  הוא כלֿכך? הנסיך התרשם השבת בגדי בשל האם - משתומם. עמד נחום ר' מיוחדת.
יותר  התחזקה זו הרגשתו ביהדות. הנסיך של הגדולה בהתעניינותו מיוחדת משמעות שטמונה
ועל  השבת את היהודים שומרים בה הדרך על שאלות  להציג הנסיך החל השיחה במהלך כאשר
של  ארשת לבשו קומברי הנסיך של שפניו חש הוא מאד: נרגש היה נחום ר' שבכך. המשמעות 

בעיניו. הנקוות בדמעות הבחין אף הוא עמוק. צער

הציגה  והנסיך קשישה, אשה נכנסה החדר אל נחום. ר' לפני התבהר והכול רב זמן עבר לא
להכיר  מיוחד באופן המעוניינת נבונה אשה לפניו כי מיד נוכח נחום ר' אימו. אחות כדודתו,
שהיא  סוד לה שיש הרגיש נחום ור' חייהם, אורח ועל היהודים על הרבה חקרה היא גם אותו.
המבצר, אל נחום ר' שוב נקרא הבא שני ביום אצלה. הדבר הוחלט שטרם אלא לגלותו רוצה
וכפי  לב, גלוית הדודה הייתה הפעם קרוב. כאדם פניו שקידמו ודודתו הנסיך לו המתינו שם
אף  מהיהודים, הוא ודודתו הנסיך של שמוצאם נחום לר' עתה התברר היסוסיה. כל נגוזו הנראה

ספרד. מגורשי מצאצאי הם 

של  סבו של תמונה בידם הייתה מוצאם. על לה הידוע כל את נחום לר' סיפרה הדודה
היה  גבריאלי יוסף ספרד. ממגורשי והיה גבריאלי יוסף היה ששמו הדודה, של אביה הנסיך,
ספרד  גירוש עם עשירים. לצעירים רגינה, אחותה ואת אותה, השיא הוא גדול. עשיר בספרד
השתקעו. שם בסלובקיה), (כיום מערן למדינת שהגיעו עד לארץ מארץ נדדו הם לגלות. יצאו
אחותה, לבית מגוריה העתיקה היא נפטר. הדודה) (של ובעלה זו, במדינה מגפה פרצה מכן לאחר
רכושם. כל את איבדו שכן מאד, דחוק היה הגשמי מצבם יהודה. שמו ונקרא בן אז נולד שלה

בינתיים  ללחם. ממש רעבו הם יותר. הוחמר ומצבם רגינה, של בעלה גם נפטר שנה כעבור
משפחת  היא אצילית, שבדית משפחה מבני היה הלה מעלה. רם ממוצא לצעיר רגינה התוודעה

לו. להינשא וביקשה יהודי, היותו את בסוד לה גילה הוא קומברי.

תמיד  ושאפו כיהודים עצמם חשו שניהם לשבדיה. נסעו נישואיהם ואחרי לכך, ניאותה היא
ההשפעה. ורבת העשירה ממשפחתם להינתק בידם עלה לא אך מחצבתם, לצור לחזור

קומברי. לבית כנסיך וגדל יוהן, השם את קיבל הקודמים, מנישואיה רגינה של בנה יהודה,
שנתיים לפני  לפני יהודי. היותו סוד את לו תגלה בנה יגדל שכאשר אחותה את ביקשה רגינה מות

תמונת  את לו נתנה אף היא מוצאו. סוד את סוף סוף לו גילתה ודודתו יוהן, של חורגו אביו מת
גבריאלי. יוסף סבו

המשיכה: נחום, לר' הארוך סיפורה את שסיפרה  האשה

להתנהג  נוכל שבו במקום ולהשתקע הקודם מגורינו מקום את לעזוב שהחלטנו כשנה זה -
מתאים  אדם אחרי תרנו הזמן כל במשך הפולני. הגבול לקרבת - לכאן לבואנו הסיבה זו כיהודים.
נכבד  יהודי שהכיר קצר זמן לפני לי הודיע אחותי כשבן יהודים. להיות לשוב לנו לסייע שיוכל
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"כפי  הדרכתו. ולבקש לפניו להתגלות אם בינינו ולדון אליו לבוא ידו על נתבקשתי מפולניה,
מלא". אימון בך לתת "החלטנו - דבריה את סיימה - רואה" שהינך

להם  ולהציע רעיונותיו את לרכז הצליח שבקושי כך כביר, רושם נחום ר' על השאיר הסיפור
פעולה. דרכי

ודודתו  הנסיך על היה זו תכנית לפי מושלמת. תכנית נחום לר' הייתה מספר ימים כעבור
שיוכל  כדי הקהילה, ענייני ואת ענייניו את נחום ר' יסדיר מספר חדשים במשך לפראג. לעבור
על  יעץ, הוא אז, עד יהודיים. לחיים במעברם הדרוש כפי להם ולסייע לפראג לבוא הוא גם
קונה  לו שיש הפולני לאציל והודיע לביתו, נחום ר' חזר כך בתוך בסוד. להישמר הדבר
והאחוזות  קצר, זמן תוך בוצעה והעסקה החוזים. וחתימת המחירים סיכום רק חסרו לאחוזותיו.
נוסף  תיווך. כדמי הגון סכום קיבל נחום ר' השבדי. הנסיך קומברי, של לרשותו עברו סגזש של

עגלים. ו40ֿ סוסים, עם  אורווה העיר, ליד אחוזה זינקוויטש האציל לו העניק מזומן על
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

נכבד  המפורסם הרה"ג עוז ידידי כבוד

מוה"ר  כש"ת אי"א וו"ח ומרומם

נ"י  יעקב איסר ישראל

וברכה, שלום

העבר  הו"ר קודם קבלתי תבוא מעש"ק כת"ר מכתב

תפלתו  יקבל תפלה ושומע מלאתי הפ"נ ע"ד כת"ר ובקשת

והעבודה  התורה על לשקוד ויוכל בריאותו ויתחזק

וענג  נחת רוב תחזינה כת"ר ועיני ושנים, ימים באריכות

ברו"ג. אחב"י ובכל בעדתו,

דבר  שאלתו, על שי' רד"ק לידידינו שעניתי וע"ד

ארצנו  שלו' ודורשים כאוהבים הנראים עם ההשתתפות

ובגוף  כולה. המענה כבו' ראה בטח הנה תובב"א, הקדושה

פרטי  בבירור ידעו עדי מאומה, הגד אוכל לא הדבר ועצם

דבר. חצי ולא שלם דבר הדברים,

פשר  אדע ממנו אשר דמיתי כבו', מכתב בהגיעני עתה

לדעת, הוא חפצי ואדיר הוא, באשר ומטרתו הענין דבר

התורה, עמודי הגדולים, הרבנים מכבוד המה הן ומי מי

נוכל  ישראל בית כל אנחנו אשר יחיו, עליהם ד' והוראה,

בקיאים  כי לבב, בתום כזה, בנדון אחריהם, ללכת

אחריות  עליהם לקחת יוכלו ואשר בדבר המה ומומחים

ומשמרת  פקודתם, בזה הם ממלאים כי דבר, אחרית

להם, הנתונה התעודה היא זאת אשר עבודתם, קודש

יתברך. שבשמים אבינו חי, אל מאת

אאמו"ר  כ"ק הוד של סודו ואיש מזכיר בתור עמידתי

בכל  שנה, כעשרים במשך זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הנפשי  רכושו ישראל, לנשמת הנוגעים הכלל, עניני

מדפדף  כהיום הנזכרה. השאלה בקרבי רקמה ָוהבשרי,

שונות  מחזות לעיני, העבר מכל היומי, בספר הנני

התלהבותם  שיחתם הכלל, ועסקני רבנים, מאסיפות

חיים, אלקים דברי דברים, שמעתי ובאזני ונבואתם,

בסיפורי  מעולפים הקדשים, קדש אש בלהבת יוצאים

הנזכרה. השאלה פתרון ידרשו המה והן תבונה,

אחדים  נתועדו תרס"ח, אלול מימי הימים באחרית

וכיוונו  אשכנז, בארץ והיהדות, היהודים מגיני מראשי

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד נסוע עת התועדותם,

דרך  לביתו מקארלסבאד, זי"ע נבג"מ זצוקלללה"ה

כיומים  נמשכה התועדותם שמה, לבוא ונקראתי בערלין,

התעוררה  הדברים, בהמשך שונים. בענינים לשוחח

חלק  לוקחים החפשים שאחינו הענינים, ע"ד השאלה,

רק ויכלכלום כי בזה הי' מהראוי אשר מדיני, ברוח

באופן  בראש ויעמדו לזה, יתקרבו הגדולים הרבנים

כי  פשרה, למצוא אפשר אי האם התורה, אל שיתאים

במנוחה, ישראל לב היתה ואז יתאימו, עולם וחיי התורה

בטוחה. דרכם כי

הדבר  כן לאמר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ויאמר
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הוא  כשהחיים רק אמנם הנה, מתאימות והחיים התורה

אשר  היא ישרה עצה הלא השכל עין למראה התורה. עפ"י

הכל  יתנהג כי התקוה ואז ההנהגה, בראש יעמדו הרבנים

הרבנים  תעודת כן, אינו האמת אבל ההכשר. צד על

כוחם  בה הקדושה, תורתנו היא כולו, הלאום כתעודת

אליהם, ישמעו כי העם, מאת לדרוש יוכלו ובה גדול,

תורתינו  זו הוי' דבר כי ובהיות ורצונם, דעתם ויבטלו

יותר  אלי' קרובים וגאוניו ישראל רבני הקדושה,

הכח  להם ע"כ אשר ובפועל, ברוח אלי' בהתמסרותם

עם  ועל תלכו, וכה תעשו כה הקדש, לעם להגיד והעוז,

בקולם, לשמוע ית' וגזרתו אלקים חובת החובה, הקודש

בפועל  ולהביא ובטוח, תום לילך עליהם, יהבם ולהשליך

ובשם  הדת, בשם התורה, בכח יצוום, אשר כל את בחיים

אבותינו. אלקי אלקינו

בן  כל ואת אותנו, המקפת היא חי, אל תורת תורתינו

עד  ישראל, בית וטהרת בקדושת יצירתו, מיום קדשנו, עם

נשמה, לחיי גוף מחיי האדם בעבור בשר בחיי האחרון יום

הבית  בארחי במשתה, במאכל זה, עולם חיי נחי' בה

המדיני, בחברת בשדה, בעבודה לב, ישרי דורות בהעמדת

עולם  חיי נחי' ובה והרוח, הנפש במזוני האלקית ובעבודה

כל  פקודת בא עת עד הוי' לפני לעמוד טוב, כי באור הבא,

עירו, יבנה והאלקים יקומו, עפר ישני אשר עולמים, יצורי

האמור. כיעוד יפאר, קדשו ובית היכלו ֵַוייסד

הוי' בין העומדים הנה  הן והדרתו, ישראל גאוני

באשר  ה' דבר את להם להגיד הקודש, עם ובין אלקינו,

העם, ידיעת עם התחשב מבלי והמצוה, התורה עפ"י הוא,

עלי  תעודתם וזאת המה, אלקים צירי ומיאונו, חפצו

בן  כל כחובת חובתם, על נוסף יודרש, מהם אדמות,

עליו, ולהגן עושקיו, מיד העם זכות לדרוש הלאום,

ישימו  כי זאת גם ח"ו, רעתו וחפצי מחלליו, מהתנפלות

והנצחי. הזמני עמנו, טובת בעד רק תמיד, בכפם נפשם

נוסדה, והמצוה התורה עפ"י החיים כאשר כ"ז אמנם

ושואף, הולך הולך, סובב החיים רק אשר בענינים, אבל

מאתנו  זה הוא מי הקדושה, תורתנו עם התחשב מבלי

בעלם  אשר ופרנסיו, ישראל מגאוני או היום, פה אלה

והיראה, התורה בכח לאמר, והכח העוז לו אשר ומלואו,

ב  להתפשר, עלינו וא"כ דורשים, הענינים כה בשעה אשר ה

תורתינו  כי יודעים, הקודש עם וכל כולנו אנחנו אשר

פנות  רשות נותנת ובלתי פשרה, שום תכיר לא היא, נצחית

נביאיו  ידי על האלקים אמר אשר וכל ושמאל, ימין

לקחת  יוכלו איפוא במה וגאוניו, ישראל ורבני ועבדיו,

לעבדם  ידם, על הניתן ותומו הקודש עם אחריות עליהם

בתי  לחזק לרבים, העולה בדרך ונלכה לכו ולשמרם.

האלקים  יצונו כאשר ואשרו, העם טובת ולדרוש התורה

יעקב. שושנת הצלחת נראה ובה בתורתו,

ועסקני  הרבנים אסיפת מחזה כהיום ניצב לעיני הנה

בהתברר  אייר, בחדש תרס"ט בשנת וילנא בעיר הכלל

ישראל  וחדרי הצענז, ע"ד והרבנות, הרבנים שאלת

בטובת  והוכיחו שאמרו, מהנאספים רבים אשר ומלמדיו,

בידעם  גם וגאוניו, ישראל גדולי אמנם והכרחו. הדבר

חד  הי' אשר אחינו, על הממשלה מבט הכללי המצב

הרועים, אבירי לעומת עלה רע וכוכב ביותר, ומלוטש

הענינים  כה כי דעתי, קבלו לאמר, בידו הפרעות ושבט

נוכלה  לא ישרים לב תומת זה בכל דורשים, הכוללים

על  השאלות שהועמדו טרם ואז ישראל. מחמד על וותר

ויאמר: בנאומו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יצא דיעות, רוב

אנחנו, בבחירתנו לא בגולה. אותנו נתן האלקים

בזכרון  לנו, הקדוש וכל ארצינו, את עזבנו וברצוננו,

העברי, אברהם הראשון, אבינו שעבר היום מני ראשונים.

אלקינו, אחרי ללכת הנהר עבר את המאמינים, ראש

רבינו, צאת יום עד כנען, ארצה ויבוא טהורה, באמונה

שמונה  אלף משך אלקינו, בית בחרב זכאי בן יוחנן ֹרבי

ארץ  גרגיר פסת כל על שנה, וחמשה עשרים מאות

ואחד  כ"א בלב החקוק מחצבתנו, צור גאון חרות קדשינו,

לעד. מעמנו

נשוב  ידינו ובזרוע בכחינו לא יגאלינו. הוא והאלקים

אלפי  אחרי בחטאינו אשר אבותינו, אבות ארץ אל

אלקינו  ה' ויתן נגרשנו, מעלי' ה', בשם נביאינו, התראות

ארצות  אל ו[מ]ממלכה גוי, אל מגוי ונלך בגולה, אותנו

האלקים. עם התפזרה השמים, רוחות לארבע כי עד נכר,

מבלי  - קרנינו וירום ה' ירחם - אחינו מושב מקום ובכל

לרגלם, הבאה וסחר בקנין הארץ ברכת עם התחשב

עשירי  דור גם אנחנו. ורדופים שנואים ורדוים, מוכים

אדם  בני חלאת וכל נחשבנו, בארץ כגר עשרה, וחמש

דם  למוצצי ויתנונו יתגלגלו, עלינו ומשטמה, רשע בלעילת

תושבים. ברית ולמופרי אדם, בשר אוכלי הארץ, אזרחי

הלכנו  אשר שנה, וארבעים מאות שמונה כאלף לנו, זה

עד  אז מני - נפשנו פדות האלקים יחיש - גולים בראש

ותפארתו, גאונו דור דור בעמינו, היו חליפות היום

הלאום  דגל זה בכל אבל וצורריו, מעיקיו גם ולעומתו

יתנוסס  ועליו העם, בני כל ביד הי' וקדוש טהור האלקי,

אחד " ועמו תורתו דתו דעת האלקים יריעת על כתובה "

עוז  שלהבת להבת אריגת על אהבה, בפתיל[י] מרוקמה

כאחד. והדם הבשר התמסרות

זמרת  לקצוץ כרמינו, מטעי לשנות לנו, אומרים היום

על  להעמיס הטהורה, אמונה מקור החדר, הוא גפנינו,
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המשנה  בפירוש אמר:) לפיכך 63(ואח"כ ישראל את לזכות הקב"ה רצה אומר עקשיא בן חנני' "רבי
מתרי"ג  מצוה אדם ש"כשיקיים הרמב"ם כותב – מסתברא איפכא דלכאורה, – ומצוות" תורה להם הרבה

. וכהוגן כראוי אי מצות הרבה, בהיותם המצות כי ר"ח אמר זה ועל הבא, העולם לחיי בה זכה הנה .
נפשו  תחי' המצוה אותה ובעשותו ושלמותה, מתכונתה על מהם אחת בחייו אדם יעשה שלא אפשר

מעשה". באותו

מצוה 64כלומר  למצוא יוכל מישראל שכאו"א כדי היא, ומצוות", תורה להם ש"הרבה לכך הסיבה :
דעם"). אין זיך ("קאכן ולהט חיות מתוך בה שיעסוק – שלו לה"חוש" בהתאם – ָמיוחדת

ימלט  (ולא למצוא כאו"א יוכל בודאי ואז חסידות, של ספרים תרי"ג להדפיס צריכים בעניננו: ועד"ז
ולהט. חיות מתוך בו ויעסוק שלו, ל"חוש" המתאים וענין ספר ימצא) שלא

התנאי  את תובעים לא שאפילו ובפרט חסידות, שילמדו הוא העיקר שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בקרבו" דואג .65ד"לבו
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בסופה.63) מכות
ואילך.64) 410 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

ס"א.65) לעיל ראה
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החיים  עניני בכל החי ורוח הציבורי, דואג - הרב

והדומה. חול בלימודי עול משאת - בעדתו הרוחניים

לעין  גלוי ולאמר בחזקה לעמוד עליכם ישראל, רבני

דם  פלגי על שתול נס הלזה, העתיק דגל אל הביטו כל,

מקדשי  זקנים גם נערים והבנות, הבנים דמי הם הנהו,

אל  בתורתינו, תגעו אל לעד. נשאר נצחם ועוז שמים, שם

את  חיינו. נשמת את תשודדו ואל ילדינו, את תמיתו

ותורתינו  דתינו נפשינו, אמנם בגולה, האלקים נתן בשרינו

הם. חפשים

המה  אחת ומצות תורה  הוא, אחד את אלקים .

אבותינו, וקיימו שעבדו והמצוה, התורה האלקים

אנחנו, נשמור ומצותיו תורתו ואת נעבוד, אותו בארצנו,

עד. עדי בנינו ובני בנינו יעשו וכן

הרוגים  בני לענותינו. האריכו חורשים, חרשו גבינו על

צור  בעזרת זה, בכל אבל אנחנו, שרופים בני אנחנו,

אחת  שלמה תורתינו תעמוד עמינו עולם במתי על עולמים,

בדמינו. ובלולה בהדרה כלולה היא,

הטהור  הקודש, עם לב ובשם התורה, בשם הדת, בשם

לאמר  הממשלה, כח באי אל פונה הנני דופי, שמץ מכל

ישימו  אשר ומועקה עול מכל הנהו חפשי ישראל עם להם,

לפנינו, היא סלולה קדש דרך דרכינו ותורתינו. דתינו על

ובני  בנינו ילכו ובה אנחנו, הולכים בה אבותינו, הלכו בה

עד. עדי בנינו

הלא  אז חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו ימים אם ועתה

היא  חדשה לא הנה יהלך, ובעקביו העבר מופת יקח ההוה

ישים  ואנה ילך אנה מתנודד, ישראל עם אשר בארץ,

והאיש  מעוזנו היא רק התורה כי לדעת עלינו פעמיו.

ויאדירה, תורה ירביץ ישראל, נשמת ולעודד חיים החפץ

עתים  ולקבוע ישרים, דור להקים וישיבות, חדרים ייסדו

בית  אחינו במושבי יהי' אור ואז קדם, בימי כאשר לתורה,

יחיו. עליהם ד' ישראל,

וידידו  כאו"נ מאדוה"ש והברכה החוה"ש ויקבל

מו"ר. בן ומכבדו מוקירו הדו"ש
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דעם"). אין זיך ("קאכן ולהט חיות מתוך בה שיעסוק – שלו לה"חוש" בהתאם – ָמיוחדת

ימלט  (ולא למצוא כאו"א יוכל בודאי ואז חסידות, של ספרים תרי"ג להדפיס צריכים בעניננו: ועד"ז
ולהט. חיות מתוך בו ויעסוק שלו, ל"חוש" המתאים וענין ספר ימצא) שלא

התנאי  את תובעים לא שאפילו ובפרט חסידות, שילמדו הוא העיקר שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בקרבו" דואג .65ד"לבו
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בסופה.63) מכות
ואילך.64) 410 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

ס"א.65) לעיל ראה

l"yz'd ,ixyz d"k

המשנה  בפירוש אמר:) לפיכך 63(ואח"כ ישראל את לזכות הקב"ה רצה אומר עקשיא בן חנני' "רבי
מתרי"ג  מצוה אדם ש"כשיקיים הרמב"ם כותב – מסתברא איפכא דלכאורה, – ומצוות" תורה להם הרבה

. וכהוגן כראוי אי מצות הרבה, בהיותם המצות כי ר"ח אמר זה ועל הבא, העולם לחיי בה זכה הנה .
נפשו  תחי' המצוה אותה ובעשותו ושלמותה, מתכונתה על מהם אחת בחייו אדם יעשה שלא אפשר

מעשה". באותו

מצוה 64כלומר  למצוא יוכל מישראל שכאו"א כדי היא, ומצוות", תורה להם ש"הרבה לכך הסיבה :
דעם"). אין זיך ("קאכן ולהט חיות מתוך בה שיעסוק – שלו לה"חוש" בהתאם – ָמיוחדת

ימלט  (ולא למצוא כאו"א יוכל בודאי ואז חסידות, של ספרים תרי"ג להדפיס צריכים בעניננו: ועד"ז
ולהט. חיות מתוך בו ויעסוק שלו, ל"חוש" המתאים וענין ספר ימצא) שלא

התנאי  את תובעים לא שאפילו ובפרט חסידות, שילמדו הוא העיקר שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בקרבו" דואג .65ד"לבו
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פמשך מעמוד ס



רסח

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ààaúàå íéîMä úà íéýìû àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬

:õøàäá-ìr CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå ¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©
:íénä éðt-ìr úôçøî íéýìû çeøå íBäú éðt§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

âäé íéýìû øîàiå:øBà-éäéå øBà éãàøiå ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«©©̄§
ïéa íéýìû ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬

:CLçä ïéáe øBàääíBé øBàì | íéýìû àø÷iå ¨−¥¬©«¤©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå äìéì àø÷ CLçìå§©−¤¨´¨¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:ãçàô(éåì)åCBúa ré÷ø éäé íéýìû øîàiå ¤¨«©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´
:íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå íénäæNriå ©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦©©´©

øLà íénä ïéa ìcáiå ré÷øä-úà íéýìû¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
ré÷øì ìrî øLà íénä ïéáe ré÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©

:ïë-éäéåç-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû àø÷iå ©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦
:éðL íBé ø÷á-éäéå áørô(ìàøùé)èøîàiå ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©´Ÿ¤

íéîMä úçzî íénä eåwé íéýìûíB÷î-ìà ¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçàé| íéýìû àø÷iå ¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³

àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
:áBè-ék íéýìûàéõøàä àLãz íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ

Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ réøæî áNr àLc¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½
:ïë-éäéå õøàä-ìr Bá-Bòøæ øLàáéàöBzå £¤¬©§−©¨®̈¤©«§¦¥«©¥̧

õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr àLc õøàä̈¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNr«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékâéíBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
:éLéìLô(ìåçá ë"ò) §¦¦«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

wlzqdl utgy ezrc z` jka dliby itl ,ze`ean iteziya
.df ieann

`ziixaa epipy(`"r lirl):'åë àéä éøäå íéaø ìL äúéä,miax ly ¨§¨¤©¦©£¥¦
.dlek z` oiaxrn ,cg` gzt `l` dl oi`e

:cg` gzt `l` dl did `ly xir oipra dyrn d`ian `xnbd
àéiç éaø éác àúîì dáøò àøéæ éaøiax ly exirl aexir gipd - ©¦¥¨¥§¨§¨¨§¥©¦¦¨

,`iigøeiL dì ÷áL àìåegipiy xird iyp`n zvwn xiiy `le - §Ÿ¨©¨¦
ly dzligzn dzidy xir oick da bdpy epiidc ,mnvrl aexir

.zg`k dlek z` axrl xzeny dpyna x`azpy ,cigi
éiaà déì øîà,`xif iaxléëä øî ãáò àîòè éàîmrh `ed dn - ¨©¥©©¥©©§¨¨©©¨¦

gipdl jixve ,`id miax ly ef xir ixd ,jk epiax dyry xacd
.dnr eaxri `ly xird ipan zvwn xeiy dl

déì øîà,iia`l `xif iaxéì éøîà dãéc éáñexn` ef xir ipwf - ¨©¥¨¥¦¨¨§¥¦
y ,iláøòî éMà øa àéiç áøxird z` diddlek`la cg` aexira ©¦¨©©¦§¨¥¨
,xeiyàðéîàå,invrl izxn` jkitle -dpéî òîLcenll yiy - ©£¦¨§©¦¨

ef xiry ,jkn,àéä íéaø ìL úéNòðå ãéçé ìL øéòxg`ny ,epiidc ¦¤¨¦§©£¥¤©¦¦
s` ,xeiy `la daxrl xzen `iig iax ly dzligzn dzide

.dpyna lirl x`azpy enk ,miax ly ziyrpy
déì øîà,`xif iaxl iia`éáñ eäðä éì eøîà éãéãìel` exn` il - ¨©¥§¦¦¨§¦©§¨¥

dlek z` axrn iy` xa `iig ax didy jkl xg` mrh mipwfd
zg`k.àéää,xird dze` -àñéb ãçî dì äåä ätLàdzid - ©¦©§¨£¨¨¥©¦¨

,my didy gztd z` znzeqe xird ly cg` cva zgpen dty`
dzid m` elit` jkitle ,cg` gzt `l` xirl did `ly `vnpe
`ly ,zg`k dlek z` axrl did xzen miax ly xir dzligzn
,migzt ipy dl yiy zyletn xira `l` 'xeiy' oic xn`p
z` iy` xa `iig ax axir jkitle ,`ziixad ixaca lirl x`eank

.zg`k dlekätLà dì àéðtéàc àzLäåz` epity dzr mpn` - §©§¨§¦©§¨¨©§¨
,gztd on dty`díéçút éðLk dì äåäxir `idy `vnp - £¨¨¦§¥§¨¦

,migzt ipy dl yiy zyletnøéñàåz` axrl xeq` `linne - ©£¦
ipy dl yie dzligzn miax ly dzidy xir oky ,zg`k dlek

.xeiy `la daxrl xeq` migzt
déì øîà,`xif iaxéàzòcà åàìbbeye ,`ed jky izrci `l - ¨©¥©©©§©

.xeiy `la ef xir axrl oi`y jnr wcvd ok`e ,df xaca iziid
:migzt ipy dl yiy xir oica wtq d`ian `xnbddépéî éòä¥¦¥

[epnn l`y-]äàptøä àcà øa énà áø[`iptxd xirn-],äaøîxir ©©¦©©¨©§©¨¨¥©¨
dl yiyïàkî íleñ,cg` cvn -ïàkî çúôe,ipy cvn -eäî- ¨¦¨¤©¦¨©

dl yiy miax ly xiry `ziixaa lirl x`azp ,xnelk .dpic dn
dl gipdl jixv `l` ,zg`k dlek z` axrl xeq` migzt ipy
.xeiy dl gipdl jixv oi` cg` gzt `l` dl oi` m` j` ,xeiy
yi ipyd dcivae ,cg` cvn gzt dl yiy xira oecl yi dzrne
eilr qthl xyt`y mleq reaw ef dnegay `l` ,gzt `la dneg
gzt enk df mleq oecl yi m`d ,xird on z`vle qpkdl jke
xeq`e migzt ipy dl yi eli`k xird zipecip `linne ,xenb
yiy xir ef ixde ,gztk oecip mleqd oi`y e` ,xeiy `la daxrl

.xeiy `la dlek z` axrl xzeny cg` gzt dl
déì øîà,`c` xa in` axl daxçút úøBz íleñ ,áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¨©¤©

,åéìòoecl yi `linne ,dnega xenb gzt oick mleqd oic ,xnelk ¨¨
.xeiy `la daxrl xeq`e migzt ipy dl yi eli`k xird z`

déì eúéöz àì ,ïîçð áø eäì øîàxne`y df oicl eaiywz l` - ¨©§©©§¨Ÿ§¦¥
`l` ,ok ax xn` `ly itl ,ax mya daxàcà áø øîà éëä̈¦¨©©©¨

[dad` xa]íleñ ,áø øîàyi minrtå åéìò çút úøBzminrt ¨©©¨©¤©¨¨§
yi,åéìò ävéçî úøBz`lew yiy ote`a ,epiidc .lwdl mdipye ©§¦¨¨¨

gzt oica `lew yiy ote`ae ,dvignk mleqd oecip dvign oica
yi mleq ,mixacd yxtn `ede .gztk mleqd oecipävéçî úøBz©§¦¨

åéìò,lwdlïøîàãkgzt dl yiy xir oiprl ,x`azpy ote`a - ¨¨§©£¨¨
mleqd z` mipc dfay ,ipy cvn mleqe cg` cvn xenb
jkitle ,cg` gzt `l` xirl oi`y `vnpe ,lwdl dvignk

yi mleqy ote`de .xeiy `la dlek z` axrl xzençút úøBz©¤©
åéìò`ed lwdl,úBøéöç ézL ïéaL íleñalzek yiy ,xnelk ¨¨§¨¤¥§¥£¥

eagexy mleq ea reawy `l` ,gzt ea oi`e zexivg izy oia
oecip dfa ,zexvgd oia xearl ozip ekxce ,migth drax`

m`y `ed oicd jkitle ,lwdl gztk mleqdeöøzexvgd ilra ¨
áøòî ãçàitl ,mdipia cg` aexir gipdl md mi`yx - ¤¨§¨¥

m` j` ,cg` zeidl mxagn gztk oecipd mleqdyíéðL eöø̈§©¦
ïéáøòîmixqe` mpi`e ,envrl cg` lk ,oiaexir ipy migipn - §¨§¦

.df lr df
:ongp ax ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ïîçð áø øîà éîeike - ¦¨©©©§¨¨¦

,lwdl dvign zxez mb eilr yi mleqy ongp ax xn`øîàäå§¨¨©
[xn` ixde-],úñtøî éLðàå øöç éLðà ,ìàeîL øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¥©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤

mizade ,dilra mizae rwxwa miza da yiy xvg ,xnelk
miler dilrd ixiice ,[xecfext-] zqtxnl migezt dilray

,[g xeiv] xvgay mleq jxc zqtxnleçëML¤¨§
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום זביעי עמ' ב



רסט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oiaexir(iriax meil)

wlzqdl utgy ezrc z` jka dliby itl ,ze`ean iteziya
.df ieann

`ziixaa epipy(`"r lirl):'åë àéä éøäå íéaø ìL äúéä,miax ly ¨§¨¤©¦©£¥¦
.dlek z` oiaxrn ,cg` gzt `l` dl oi`e

:cg` gzt `l` dl did `ly xir oipra dyrn d`ian `xnbd
àéiç éaø éác àúîì dáøò àøéæ éaøiax ly exirl aexir gipd - ©¦¥¨¥§¨§¨¨§¥©¦¦¨

,`iigøeiL dì ÷áL àìåegipiy xird iyp`n zvwn xiiy `le - §Ÿ¨©¨¦
ly dzligzn dzidy xir oick da bdpy epiidc ,mnvrl aexir

.zg`k dlek z` axrl xzeny dpyna x`azpy ,cigi
éiaà déì øîà,`xif iaxléëä øî ãáò àîòè éàîmrh `ed dn - ¨©¥©©¥©©§¨¨©©¨¦

gipdl jixve ,`id miax ly ef xir ixd ,jk epiax dyry xacd
.dnr eaxri `ly xird ipan zvwn xeiy dl

déì øîà,iia`l `xif iaxéì éøîà dãéc éáñexn` ef xir ipwf - ¨©¥¨¥¦¨¨§¥¦
y ,iláøòî éMà øa àéiç áøxird z` diddlek`la cg` aexira ©¦¨©©¦§¨¥¨
,xeiyàðéîàå,invrl izxn` jkitle -dpéî òîLcenll yiy - ©£¦¨§©¦¨

ef xiry ,jkn,àéä íéaø ìL úéNòðå ãéçé ìL øéòxg`ny ,epiidc ¦¤¨¦§©£¥¤©¦¦
s` ,xeiy `la daxrl xzen `iig iax ly dzligzn dzide

.dpyna lirl x`azpy enk ,miax ly ziyrpy
déì øîà,`xif iaxl iia`éáñ eäðä éì eøîà éãéãìel` exn` il - ¨©¥§¦¦¨§¦©§¨¥

dlek z` axrn iy` xa `iig ax didy jkl xg` mrh mipwfd
zg`k.àéää,xird dze` -àñéb ãçî dì äåä ätLàdzid - ©¦©§¨£¨¨¥©¦¨

,my didy gztd z` znzeqe xird ly cg` cva zgpen dty`
dzid m` elit` jkitle ,cg` gzt `l` xirl did `ly `vnpe
`ly ,zg`k dlek z` axrl did xzen miax ly xir dzligzn
,migzt ipy dl yiy zyletn xira `l` 'xeiy' oic xn`p
z` iy` xa `iig ax axir jkitle ,`ziixad ixaca lirl x`eank

.zg`k dlekätLà dì àéðtéàc àzLäåz` epity dzr mpn` - §©§¨§¦©§¨¨©§¨
,gztd on dty`díéçút éðLk dì äåäxir `idy `vnp - £¨¨¦§¥§¨¦

,migzt ipy dl yiy zyletnøéñàåz` axrl xeq` `linne - ©£¦
ipy dl yie dzligzn miax ly dzidy xir oky ,zg`k dlek

.xeiy `la daxrl xeq` migzt
déì øîà,`xif iaxéàzòcà åàìbbeye ,`ed jky izrci `l - ¨©¥©©©§©

.xeiy `la ef xir axrl oi`y jnr wcvd ok`e ,df xaca iziid
:migzt ipy dl yiy xir oica wtq d`ian `xnbddépéî éòä¥¦¥

[epnn l`y-]äàptøä àcà øa énà áø[`iptxd xirn-],äaøîxir ©©¦©©¨©§©¨¨¥©¨
dl yiyïàkî íleñ,cg` cvn -ïàkî çúôe,ipy cvn -eäî- ¨¦¨¤©¦¨©

dl yiy miax ly xiry `ziixaa lirl x`azp ,xnelk .dpic dn
dl gipdl jixv `l` ,zg`k dlek z` axrl xeq` migzt ipy
.xeiy dl gipdl jixv oi` cg` gzt `l` dl oi` m` j` ,xeiy
yi ipyd dcivae ,cg` cvn gzt dl yiy xira oecl yi dzrne
eilr qthl xyt`y mleq reaw ef dnegay `l` ,gzt `la dneg
gzt enk df mleq oecl yi m`d ,xird on z`vle qpkdl jke
xeq`e migzt ipy dl yi eli`k xird zipecip `linne ,xenb
yiy xir ef ixde ,gztk oecip mleqd oi`y e` ,xeiy `la daxrl

.xeiy `la dlek z` axrl xzeny cg` gzt dl
déì øîà,`c` xa in` axl daxçút úøBz íleñ ,áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¨©¤©

,åéìòoecl yi `linne ,dnega xenb gzt oick mleqd oic ,xnelk ¨¨
.xeiy `la daxrl xeq`e migzt ipy dl yi eli`k xird z`

déì eúéöz àì ,ïîçð áø eäì øîàxne`y df oicl eaiywz l` - ¨©§©©§¨Ÿ§¦¥
`l` ,ok ax xn` `ly itl ,ax mya daxàcà áø øîà éëä̈¦¨©©©¨

[dad` xa]íleñ ,áø øîàyi minrtå åéìò çút úøBzminrt ¨©©¨©¤©¨¨§
yi,åéìò ävéçî úøBz`lew yiy ote`a ,epiidc .lwdl mdipye ©§¦¨¨¨

gzt oica `lew yiy ote`ae ,dvignk mleqd oecip dvign oica
yi mleq ,mixacd yxtn `ede .gztk mleqd oecipävéçî úøBz©§¦¨

åéìò,lwdlïøîàãkgzt dl yiy xir oiprl ,x`azpy ote`a - ¨¨§©£¨¨
mleqd z` mipc dfay ,ipy cvn mleqe cg` cvn xenb
jkitle ,cg` gzt `l` xirl oi`y `vnpe ,lwdl dvignk

yi mleqy ote`de .xeiy `la dlek z` axrl xzençút úøBz©¤©
åéìò`ed lwdl,úBøéöç ézL ïéaL íleñalzek yiy ,xnelk ¨¨§¨¤¥§¥£¥

eagexy mleq ea reawy `l` ,gzt ea oi`e zexivg izy oia
oecip dfa ,zexvgd oia xearl ozip ekxce ,migth drax`

m`y `ed oicd jkitle ,lwdl gztk mleqdeöøzexvgd ilra ¨
áøòî ãçàitl ,mdipia cg` aexir gipdl md mi`yx - ¤¨§¨¥

m` j` ,cg` zeidl mxagn gztk oecipd mleqdyíéðL eöø̈§©¦
ïéáøòîmixqe` mpi`e ,envrl cg` lk ,oiaexir ipy migipn - §¨§¦

.df lr df
:ongp ax ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ïîçð áø øîà éîeike - ¦¨©©©§¨¨¦

,lwdl dvign zxez mb eilr yi mleqy ongp ax xn`øîàäå§¨¨©
[xn` ixde-],úñtøî éLðàå øöç éLðà ,ìàeîL øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¥©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤

mizade ,dilra mizae rwxwa miza da yiy xvg ,xnelk
miler dilrd ixiice ,[xecfext-] zqtxnl migezt dilray

,[g xeiv] xvgay mleq jxc zqtxnleçëML¤¨§
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לוח זמנים לשבוע שמיני־עצרת ושמחת־תורה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:376:408:578:589:319:3210:3210:3212:5912:5818:2218:1518:4818:4017:5618:51באר שבע )ק(

6:366:418:568:589:309:3210:3110:3112:5912:5718:2318:1618:4718:3917:4418:49חיפה )ק(

6:356:398:568:579:299:3010:3010:3012:5812:5618:2518:1718:4618:3917:3818:49ירושלים )ק(

6:376:418:578:589:319:3210:3210:3212:5912:5818:2218:1418:4818:4017:5318:50תל אביב )ק(

6:587:079:059:099:499:5210:4810:5013:1313:1118:2718:1519:0018:4817:5919:01אוסטריה, וינה )ק(

6:516:429:219:159:589:5311:0310:5913:4013:3919:2819:3419:5520:0119:1420:13אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:007:089:099:129:519:5410:5010:5213:1613:1418:3118:1919:0318:5118:0319:04אוקראינה, אודסה )ק(

6:336:418:398:439:239:2610:2210:2412:4712:4618:0117:4918:3418:2317:3318:35אוקראינה, דונייצק )ק(

6:446:538:508:549:349:3710:3310:3512:5812:5718:1218:0018:4518:3317:4418:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:117:209:149:1810:0010:0410:5911:0113:2413:2218:3618:2419:1118:5818:0819:12אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:037:139:079:119:539:5710:5210:5413:1613:1518:2918:1619:0318:5118:0019:04אוקראינה, קייב )ק(

7:267:339:359:3810:1710:2011:1611:1813:4213:4019:0018:4819:2919:1818:3019:30איטליה, מילאנו )ק(

5:595:578:308:298:598:5710:0110:0012:3312:3118:0618:0418:2818:2617:4618:35אקוואדור, קיטו )ח(

6:266:178:568:519:329:2710:3710:3313:1413:1219:0019:0519:2719:3118:4519:42ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:137:039:429:3510:2210:1611:2711:2314:0514:0419:5520:0120:2520:3119:4220:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:067:129:219:239:5810:0010:5810:5913:2513:2318:4318:3419:1219:0318:1819:14ארה״ב, בולטימור )ק(

6:567:029:109:129:489:5010:4810:4913:1413:1318:3218:2219:0118:5218:0619:03ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:567:039:109:139:489:5110:4810:4913:1513:1318:3318:2319:0218:5218:0619:04ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:337:409:469:4810:2510:2711:2511:2613:5113:4919:0818:5719:3719:2718:4119:39ארה״ב, דטרויט )ק(

7:177:209:389:3910:1110:1211:1211:1213:4013:3819:0318:5619:2819:2118:3919:31ארה״ב, האוסטון )ק(

6:496:549:089:099:439:4410:4310:4413:1013:0918:3118:2318:5818:5018:0719:01ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:157:179:389:3910:1010:1011:1111:1113:3913:3819:0418:5819:2819:2218:4119:32ארה״ב, מיאמי )ק(

6:526:599:069:089:449:4610:4410:4513:1013:0818:2818:1818:5718:4718:0118:59ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:207:269:349:3610:1210:1411:1211:1313:3813:3718:5618:4719:2519:1618:3019:27ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:516:589:049:079:439:4510:4310:4413:0913:0718:2618:1618:5618:4618:0018:57ארה״ב, שיקגו )ק(

6:126:088:458:419:159:1210:1810:1612:5212:5018:3018:3118:5318:5418:1319:04בוליביה, לה-פס )ח(

7:487:589:519:5510:3710:4111:3611:3914:0113:5919:1318:5919:4819:3518:4419:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:487:589:519:5510:3710:4111:3711:3914:0113:5919:1319:0019:4819:3518:4419:49בלגיה, בריסל )ק(

5:445:388:168:128:478:449:519:4812:2612:2518:1118:1418:3118:3417:5118:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:325:268:048:008:368:329:409:3712:1412:1317:5517:5718:1918:2117:3918:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:077:179:099:139:5610:0010:5510:5713:1913:1718:3218:1919:0618:5318:0419:07בריטניה, לונדון )ק(

7:177:279:169:2010:0510:0911:0311:0613:2713:2618:3718:2319:1419:0018:1119:15בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:137:249:149:1810:0210:0611:0111:0313:2513:2318:3718:2319:1218:5818:0619:13גרמניה, ברלין )ק(

7:317:409:359:3910:2010:2411:1911:2113:4413:4218:5618:4419:3119:1818:2819:32גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:435:378:158:118:488:449:529:4912:2712:2618:1518:1818:3418:3717:5318:47דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:306:318:568:569:269:2610:2810:2712:5712:5518:2418:1918:4718:4318:0218:52הודו, מומבאי )ח(

6:266:278:528:529:229:2210:2410:2312:5312:5218:2018:1618:4418:3917:5818:48הודו, פונה )ח(

6:476:568:558:589:379:4110:3710:3913:0213:0118:1718:0518:4918:3817:4918:50הונגריה, בודפשט )ק(

6:006:078:148:178:528:559:539:5312:1912:1717:3717:2718:0617:5717:1118:08טורקיה, איסטנבול )ח(

7:247:299:409:4210:1710:1811:1711:1813:4413:4219:0318:5419:3119:2218:3819:33יוון, אתונה )ק(

7:087:169:169:199:5810:0210:5810:5913:2313:2218:3818:2619:1018:5918:1019:11מולדובה, קישינב )ק(



ער

*( הזמנים נערכו על פי תוכנת חזון שמים.

לוח זמנים לשבוע שמיני־עצרת ושמחת־תורה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:276:298:548:539:249:2410:2510:2512:5412:5318:2118:1618:4418:3917:5918:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:435:328:138:068:588:5110:0510:0112:4912:4818:5118:5919:2319:3218:3919:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:586:018:218:218:538:549:549:5412:2212:2117:4617:4018:1118:0517:2318:14נפאל, קטמנדו )ח(

6:136:198:288:319:069:0810:0610:0712:3312:3117:5217:4218:2018:1117:2418:22סין, בייג'ין )ח(

6:506:499:219:209:509:4810:5210:5113:2313:2218:5618:5419:1819:1618:3619:25סינגפור, סינגפור )ח(

6:436:538:448:489:319:3610:3010:3312:5512:5318:0617:5218:4218:2817:3618:42פולין, ורשא )ק(

5:495:468:228:198:518:489:549:5212:2712:2618:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:437:519:529:5610:3410:3711:3411:3513:5913:5819:1519:0319:4619:3518:4719:47צרפת, ליאון )ק(

7:558:0410:0110:0410:4510:4911:4411:4614:0914:0819:2419:1219:5619:4418:5419:57צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:128:428:419:449:4312:1512:1317:4717:4418:0918:0617:2718:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:197:269:309:3310:1010:1311:1011:1113:3613:3418:5518:4419:2319:1218:2519:24קנדה, טורונטו )ק(

6:577:059:069:099:489:5110:4710:4913:1313:1118:2918:1818:5918:4818:0119:01קנדה, מונטריאול )ק(

6:436:479:019:039:369:3810:3710:3713:0413:0218:2518:1718:5218:4418:0018:54קפריסין, לרנקה )ק(

7:057:169:019:079:529:5710:5110:5413:1513:1318:2418:0919:0218:4717:5319:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:396:518:348:399:269:3110:2510:2812:4812:4618:0017:4418:3618:2017:2618:36רוסיה, מוסקבה )ח(

6:246:338:328:359:159:1810:1410:1612:4012:3817:5417:4318:2718:1517:2718:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:297:389:379:4010:2010:2311:1911:2113:4413:4319:0318:5119:3119:2018:3119:32שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:359:059:0510:0710:0612:3712:3518:0618:0218:2818:2517:4418:33תאילנד, בנגקוק )ח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

øãä ¯ éùù ÷øô
md izni` ,miyp` dnk da mixby xvg ipica wqer df wxt
ok enk .xvgl d`vedd z` xizdl icka mdipia axrl mikixv

.ixkp da xxebzny xvg ly dpic x`azi

äðùî
migeztd mizaay xvgl mizan d`vedd oic z` zx`an dpynd

l`xyi :mixkpe mil`xyi mixxebzn dil`íéáëBk ãáBòä íò øcä©¨¦¨¥¨¦
[xzei e` cg`]øöça,zg`Bàxc `edy,áeøéòa äãBî BðéàL éî íò §¨¥¦¦¤¥¤§¥

,izek epiidcäæ éøä,izekd e` ixkpdåéìò øñBà,l`xyid lr ± £¥¤¥¨¨
e` ixkpd zetzey zngny ,ezial xvgdne xvgl ezian `ivedl
ef xvga liren aexir oi`e ,myl d`vedd dxeq` xvga izekd

ezeyx z` lhai ixkpdy liren oi` s`e ,d`vedd z` xizdlcr ,
s` `ed df oic .xvga ezeyx z` ixkpdn l`xyid xekyiy
zhiy `id ef .zg` xvga izekd e` ixkpd mr xcd icigi l`xyia

.xi`n iax
íìBòì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøizekd e` ixkpdøñBà Bðéàlr ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¥¥

,xvgl ezian `ivedl enr xcd l`xyieäiL ãòdze`a mixc ©¤§
xvgíéìàøNé éðLd miza ipyaäæ ìò äæ ïéøñBàmdizan `ivedl §¥¦§¨¥¦§¦¤©¤

mixcd xzeie mil`xyi ipy xy`k ,xnelk .aexir `la xvgl
d`vedd z` xizdl icka mxvga axrl mi`a ,zg` xvga
cr ,mnr xcd ixkpd iptn ,liren maexir oi` ,xvgl mizadn

.ezeyx z` exkyiy
mizadn `ivedl xvgd ipa lr mixqe` izeke ixkp lirl xen`k
cr ,z`f xizdl miliren mpi` zeyx lehia e` aexire ,xvgl
,`nw `pz zrcl ,df oic .mzeyx z` mdn exkyi mil`xyidy

:jk lr wleg l`ilnb oax .ixkpk epicy ,iwecva mb bdepïaø øîà̈©©¨
,ìàéìîbzpn lr ezeyx z` lhal leki `ede ,ixkpk epi` iwecv ©§¦¥

y xacl di`xe ,xvgl `ivedl xizdläéäL ãçà é÷Bãöa äNòî©£¤¦§¦¤¨¤¨¨
úà eàéöBäå eøäî ,àaà eðì øîàå ,íéìLeøéa éBáîa eðnò øc̈¦¨§¨¦¨©¦§¨©¨©¨©£§¦¤

íéìkäeplyéBánìieand z` ewifgz dfae ,zay zqipk ixg` cin ©¥¦©¨
,ef zayl mkly zeidlòàéöBé àlL ã`ed [`ived `l oiicryk-] ©¤Ÿ¦

íëéìò øñàéåoaen el` mixacn .ez`ved ici lr d`vedd z` §¤¡Ÿ£¥¤
,ezeyx z` mdl lhia ixkpdy ,zeyx lehia aiaq did oecipdy
xvgl ezian `ived aeye xvgd ipa x`yl ezeyx lhiay ine
,mdilr xqe`e xvga ezeyxa wifgne xfeg ,md e`ivedy mcew
z` lhaie `ed `iveiy mcew xvga ewifgiy mdl xn` ok lre
epi` iwecvy cenll yi o`kn .mdilr xeq`ie xefgie elehia
`ivedl mixg`l xizdl ick ezeyx z` lhaiy ice ,ixkpk

.xvgl mdizan
ìa ,øîBà äãeäé éaøøçà ïBLjke ,l`ilnb oax ly eia` mdl xn` ©¦§¨¥§¨©¥

,xn`éBána íëéëøö eNòå eøäî,mei ceranøñàéå àéöBé àlL ãò ©£©£¨§¥¤©¨©¤Ÿ¦§¤¡Ÿ
,íëéìòxy`k ,dligz ieana md ewifgi m` s` ezrcly itl £¥¤

,ezeyxa wifgne xfeg `ed ixd ieanl exivgn iwecvd `ivei
.myl `ivedl mdilr xeq`ie
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פמשך ביאוז למס' עיזובין ליום שישי עמ' ב



רעי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc oiaexir(iyiy meil)

øãä ¯ éùù ÷øô
md izni` ,miyp` dnk da mixby xvg ipica wqer df wxt
ok enk .xvgl d`vedd z` xizdl icka mdipia axrl mikixv

.ixkp da xxebzny xvg ly dpic x`azi

äðùî
migeztd mizaay xvgl mizan d`vedd oic z` zx`an dpynd

l`xyi :mixkpe mil`xyi mixxebzn dil`íéáëBk ãáBòä íò øcä©¨¦¨¥¨¦
[xzei e` cg`]øöça,zg`Bàxc `edy,áeøéòa äãBî BðéàL éî íò §¨¥¦¦¤¥¤§¥

,izek epiidcäæ éøä,izekd e` ixkpdåéìò øñBà,l`xyid lr ± £¥¤¥¨¨
e` ixkpd zetzey zngny ,ezial xvgdne xvgl ezian `ivedl
ef xvga liren aexir oi`e ,myl d`vedd dxeq` xvga izekd

ezeyx z` lhai ixkpdy liren oi` s`e ,d`vedd z` xizdlcr ,
s` `ed df oic .xvga ezeyx z` ixkpdn l`xyid xekyiy
zhiy `id ef .zg` xvga izekd e` ixkpd mr xcd icigi l`xyia

.xi`n iax
íìBòì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøizekd e` ixkpdøñBà Bðéàlr ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¥¥

,xvgl ezian `ivedl enr xcd l`xyieäiL ãòdze`a mixc ©¤§
xvgíéìàøNé éðLd miza ipyaäæ ìò äæ ïéøñBàmdizan `ivedl §¥¦§¨¥¦§¦¤©¤

mixcd xzeie mil`xyi ipy xy`k ,xnelk .aexir `la xvgl
d`vedd z` xizdl icka mxvga axrl mi`a ,zg` xvga
cr ,mnr xcd ixkpd iptn ,liren maexir oi` ,xvgl mizadn

.ezeyx z` exkyiy
mizadn `ivedl xvgd ipa lr mixqe` izeke ixkp lirl xen`k
cr ,z`f xizdl miliren mpi` zeyx lehia e` aexire ,xvgl
,`nw `pz zrcl ,df oic .mzeyx z` mdn exkyi mil`xyidy

:jk lr wleg l`ilnb oax .ixkpk epicy ,iwecva mb bdepïaø øîà̈©©¨
,ìàéìîbzpn lr ezeyx z` lhal leki `ede ,ixkpk epi` iwecv ©§¦¥

y xacl di`xe ,xvgl `ivedl xizdläéäL ãçà é÷Bãöa äNòî©£¤¦§¦¤¨¤¨¨
úà eàéöBäå eøäî ,àaà eðì øîàå ,íéìLeøéa éBáîa eðnò øc̈¦¨§¨¦¨©¦§¨©¨©¨©£§¦¤

íéìkäeplyéBánìieand z` ewifgz dfae ,zay zqipk ixg` cin ©¥¦©¨
,ef zayl mkly zeidlòàéöBé àlL ã`ed [`ived `l oiicryk-] ©¤Ÿ¦

íëéìò øñàéåoaen el` mixacn .ez`ved ici lr d`vedd z` §¤¡Ÿ£¥¤
,ezeyx z` mdl lhia ixkpdy ,zeyx lehia aiaq did oecipdy
xvgl ezian `ived aeye xvgd ipa x`yl ezeyx lhiay ine
,mdilr xqe`e xvga ezeyxa wifgne xfeg ,md e`ivedy mcew
z` lhaie `ed `iveiy mcew xvga ewifgiy mdl xn` ok lre
epi` iwecvy cenll yi o`kn .mdilr xeq`ie xefgie elehia
`ivedl mixg`l xizdl ick ezeyx z` lhaiy ice ,ixkpk

.xvgl mdizan
ìa ,øîBà äãeäé éaøøçà ïBLjke ,l`ilnb oax ly eia` mdl xn` ©¦§¨¥§¨©¥

,xn`éBána íëéëøö eNòå eøäî,mei ceranøñàéå àéöBé àlL ãò ©£©£¨§¥¤©¨©¤Ÿ¦§¤¡Ÿ
,íëéìòxy`k ,dligz ieana md ewifgi m` s` ezrcly itl £¥¤

,ezeyxa wifgne xfeg `ed ixd ieanl exivgn iwecvd `ivei
.myl `ivedl mdilr xeq`ie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

zexp zwlcd zevn xcq
dxez zgnyle zxvr ipinyl
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קופת  את ח"ו לטלטל אסור תורה)) (שמחת השני היום עבור גם (בחו"ל) נותנים עצרת) (שמיני שבת (בערב חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

תורה. שמחת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל שבת במוצאי ההבדלה

ycew zaya lgy (zxvr ipiny lil l"ega) dxez zgnye zxvr ipiny lil

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

הנרות  להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
תורה. שמחת של השני בלילה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

מברכים: החג נרות והדלקת להדלקה ההכנה כולל השני היום עבור שעושים ההכנות כל ולפני הכוכבים צאת לאחר

Ceøa:LãB÷ì LãB÷ ïéa ìéãánä ¨©©§¦¥¤§¤

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור . עצרת. שמיני לפני

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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